XXIV Niedziela Zwykła – 13 września 2020 roku
Ogłoszenia duszpasterskie
1.

Witamy w naszej wspólnocie ks. Krzysztofa Waśkę posługującego w Nawojowej, który głosi dzisiaj kazania w naszej
wspólnocie. Msze święte w Sanktuarium o 7.00, 11.00 i na dojazdach w Siekierczynie o 8.30 i w Falkowej o 10.00 oraz
wyjątkowo z racji 13 dnia miesiąca i nabożeństwa fatimskiego Msza wieczorna będzie o 19.00. Dziś przeżywamy
wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II do naszego Sanktuarium oraz wieczorem rozpoczynamy peregrynację
relikwii po rodzinach naszej parafii. W związku z obostrzeniami sanitarnymi bardzo prosimy, aby zarówno dzisiaj jak i
w trakcie peregrynacji w domach nie całować ani nie dezynfekować relikwiarza ani obrazu. Dzisiejsza niedziela
rozpoczyna Tydzień Wychowania w Polsce. Codziennie na domowym Różańcu i Apelu prośmy o ustanie pandemii
koronawirusa. Przebywając w naszych świątyniach dla bezpieczeństwa swojego i innych uczestników liturgii
zasłaniajmy usta i nos.

2. Msze święte i Adoracja z Różańcem w tygodniu według następującego porządku:
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Niedziela: 6.30 Adoracja; Msze 7.00, 11.00 i 19.00 w Sanktuarium; 8.30 Siekierczyna; 10.00 Falkowa;
Poniedziałek: Msze o 7.00 i 17.00;
Wtorek: Msze o 7.00 i 17.00;
Środa: Msze o 7.00 i 17.00 nowennowa zbiorowa (od 16.00 Adoracja; o 16.30 Nowenna i Różaniec);
Czwartek: Msze o 7.00 i 17.00;
Piątek: Msza 7.00 i 17.00 zbiorowa za zmarłych (od 16.00 Adoracja; o 16.30 Różaniec);
Sobota: Msze o 7.00 i 17.00 niedzielna (od 16.00 Adoracja; o 16.30 Różaniec);
Niedziela (13.09.): 6.30 Adoracja; Msze 7.00, 8.30 i 16.00 w Sanktuarium; 10.00 Siekierczyna; i 11.00 Falkowa – Suma odpustowa;

Spotkania: czwartek 17.30 LSO; piątek po Mszy wieczornej Schola i DSM; o 19.00 MGA;
W liturgii: w poniedziałek święto Podwyższenia Krzyża Świętego; we wtorek NMP Bolesnej; w środę św. Korneliusza od
16.00 Adoracja, o 16.30 nowenna i różaniec oraz o 17.00 Msza zbiorowa nowennowa; w piątek św. Stanisława Kostki od
16.00 Adoracja, o 16.30 Różaniec oraz o 17.00 Msza zbiorowa z zmarłych; Wszystkim jubilatom i solenizantom składamy
serdeczne życzenia.
W przyszłą niedzielę odbędzie się uroczystość odpustowa w kaplicy w Falkowej ku czci Podwyższenia Krzyża
Świętego. W związku z tym będzie zmiana porządku Mszy świętych: w Sanktuarium Msze będą o 7.00; 8.30 i 16.00; w
kaplicy w Siekierczynie o 10.00 i w kaplicy w Falkowej o 11.00 uroczysta suma odpustowa, którą poprowadzi i
kazanie na niej wygłosi nasz rodak ks. Roman Wrona pochodzący z Falkowej.
Zachęcamy chętne rodziny do zapisywania się by przyjąć relikwie św. Jana Pawła II w swoim domu. Przypominamy, aby
dobę peregrynacji w naszych domach poprzedziły bezpośrednio 4 wieczory specjalnych przygotowań według programu
zawartego w Vademecum peregrynacji. Niech ta modlitwa przy relikwiach inspiruje nas do wielu dobrych postanowień i
owoców, które umocnią życie naszej rodziny parafialnej. Intencją szczególną tej modlitwy uczyńmy prośbę o ustanie
pandemii koronawirusa oraz o jedność w naszych rodzinach i parafii.
W związku z prośbą Papieża Franciszka o pomoc dla Grobu Pańskiego, która była zwyczajowo składana podczas
Adoracji Krzyża zgodnie z przesłanym zaleceniem Kurii te ofiary będą zbierane dzisiaj do puszek po Mszach świętych.
Bóg zapłać za ofiary składane także dzisiaj na tacę, które przeznaczamy na budujące się kościoły w naszej diecezji.
Wszystkich dobrodziejów parafii duchowych i materialnych polecamy na Mszy świętej zbiorowej w środy. Ofiary
składane do puszek w przyszłą niedzielę są przeznaczone na UPJPII w Krakowie i Tarnowie.
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku po Mszy wieczornej; w sobotę i niedzielę kancelaria jest nieczynna.
Pod chórem można nabyć prasę katolicką: Gościa Niedzielnego, Małego Gościa dla dzieci, Rycerza Niepokalanej, ofiary
można składać w koszyczku. W zakrystii Sanktuarium można nabyć Kalendarz Rolników w cenie 25 złotych oraz
kalendarz ścienny z wieńcami dożynkowymi w cenie 10 złotych.
Bóg zapłać: Mateuszowi Białaskowi, Michalinie Żaba, Urszuli Śliwie, Tadeuszowi Jamce, Piotrowi Tabisiowi, Romanowi
Jamce za troskę o piękno naszej świątyni i złożoną ofiarę na kwiaty. Na najbliższy tydzień do sprzątania prosimy:
Grażynę i Mieczysława Wojtanowicz, Małgorzatę i Krzysztofa Piękoś, Beatę i Sławomira Olszowskich, Danielę
Kwarcińską, Agnieszkę i Andrzeja Jamka. Prosimy o zachowanie ostrożności i unikanie miejsc odgrodzonych taśmą
bezpieczeństwa. Otrzymaliśmy stosowne pozwolenie od Konserwatora zabytków zatem przystępujemy do ustalenia
terminu prac z wykonawcami.
Pani Sołtys Bruśnika informuje, że zebranie wiejskie odbędzie się dzisiaj 13 września w remizie OSP Bruśnik o godz.
12.00. Podatek rolny i odpady komunalne za 3 kwartał przyjmuje Pani Sołtys do 15 września.
*** Strona parafialna: https://parafiabrusnik.pl/ ***

13. W miniony wtorek odbył się pogrzeb + Danieli Kuropatwa z Bruśnika. Przy okazji pogrzebu zostało
zamówionych 23 intencje Mszalne indywidualne oraz 3 intencje Mszalne od uczestników pogrzebu.
Polecajmy + Danielę oraz naszych bliskich zmarłych Bożemu Miłosierdziu. Dobry Jezu…

