NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA - 8 MAJA 2022 TYDZIEŃ
MODLITW O POWOŁANIA DO SŁUŻBY W KOŚCIELE
Wprowadzenie do Mszy Świętej: Dzisiaj w Niedzielę Dobrego Pasterza
rozpoczynamy w Kościele Tydzień Modlitw o Powołania. Modlimy się
także o łaskę świętości życia i gorliwości w służbie dla już powołanych w
Kościele. Do każdego z nas są bowiem skierowane słowa Pana Jezusa:
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa,
żeby wyprawiał robotników na swoje żniwo” . Módlmy się zatem za
przygotowujących się do kapłaństwa w naszym Seminarium Duchownym,
które dzisiaj wspieramy materialnie poprzez ofiary składane na tacę.
Pamiętajmy w naszych modlitwach również o Kapłanach posługujących w
parafii, których Opatrzność Boża postawiła na naszej drodze do nieba.
Ogłoszenia duszpasterskie: Msze Święte dzisiaj w naszym Kościele będą: 7.00;

8.15 Głobikówka; 9.30; suma

o godz. 11.00 i po południu Msza o godz. 15.00 Piętnaście minut przed każdą Mszą wypominki za zmarłych z
naszych rodzin.
 Jutro Uroczystość Św. Stanisława Biskupa i Męczennika głównego Patrona Polski i naszej Diecezji
Tarnowskiej. Na nabożeństwie majowym będziemy się modlić za naszą Ojczyznę i Diecezję.
 W najbliższą środę 11 maja 2022 roku młodzież z klasy VIII SP Siedliska - Bogusz i Smarżowa w
sanktuarium MB w Przeczycy o godz. 16.00 przyjmie Sakrament Bierzmowania z rąk J. E. Ks. Bpa
Stanisława Salaterskiego. Młodzież gromadzi się pół godziny wcześniej. W związku z tym
bierzmowaniem, we wtorek o godz. 18.00 ostatnie w tym roku spotkanie formacyjne dla młodzieży klas
VIII i VII.
 W przyszłą niedzielę SKŁADKA INWESTYCYJNA. W tym roku była tylko jedna pod koniec lutego. W
związku z tą składką odwiedzą nas po domach przedstawiciele Rady Parafialnej i Rady Sołeckiej,
przyjmijmy ich jak zawsze życzliwie gdyż ich trud służy dobru naszej parafii. W najbliższym czasie
chcemy podjąć pewne prace przy parkingu, ale to będzie zależało od naszej ofiarności.
 W najbliższy piątek o godz. 18.00 pierwsze w tym roku NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE. Będziemy
się modlić o dar pokoju dla Ukrainy i nawrócenie dla Rosji tak jak prosiła Pani Fatimska. Jak zawsze
zapraszam na to nabożeństwo wszystkich parafian i gości. Figurę Pani fatimskiej w czasie procesji niosą
tegoroczni bierzmowani w ramach dziękczynienia za ten sakrament.
 Przypominam, że NABOŻEŃSTWA MAJOWE codziennie o godzinie 18.00 a w niedzielę o godz.
14.45. W Kościele w Głobikówce codziennie o godz. 16.00, a w niedziele po Mszy. W dalszym ciągu
zapraszam na te nabożeństwa wszystkich parafian, zwłaszcza młodzież i dzieci szkolne. Dla dzieci jak
zawsze przygotowałem kontrolki majowe, które można wziąć po nabożeństwie w zakrystii.
 Dziękuję MINISTRANTOM z Głobikówki za DAR OŁTARZA: AMPUŁKI DO MSZY. Niech Matka
Boża Wspomożycielka Wiernych, Patronka tego Kościoła i Św. Dominik Savio – Patron LSO wypraszają
Boże błogosławieństwo i Światło Ducha Świętego w nauce i we wzrastaniu w świętości.
 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość naszego Kościoła, a dziękuję
Pani Kazimierze Szydłowskiej; Małgorzacie Szydłowskiej; Alicji Podkowińskiej; Dorocie Stachowskiej;
Krystynie Bytomskiej Marii Serwatka i Oli Przewoźnik oraz ofiarę 130 zł na
potrzeby Kościoła. Ponieważ coraz trudniej za te ofiary postarać się o kwiaty do
naszego dużego Kościoła, bo wszystko bardzo podrożało, dlatego te ofiary będą
w wysokości 50 ZŁ OD RODZINY. W sąsiednich parafiach, praktycznie
wszędzie już od dawna te ofiary są w takiej wysokości. Prośba by życzliwie
podejść do tej sprawy. Niech Patronka Parafii wyprasza Boże błogosławieństwo,
łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.

