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Wprowadzenie do Mszy Świętej: W dzisiejszej Ewangelii faryzeusze posądzając Jezusa o kontakty z szatanem 

weszli na drogę bardzo niebezpiecznych dla naszego zbawienia 

grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Grzechy te polegają na 

nazwaniu tego co dobre złym, a tego, co złe dobrym. Przewrotność i 

zatwardziałość ich serca spowodowała, że zamknęli się na Boże 

miłosierdzie i łaskę zbawienia. Pamiętajmy, że Bóg zawsze gotów jest 

przebaczyć nam nasze grzechy, jeśli je szczerze wyznajemy i za nie 

żałujemy. Dlatego nieustannie uwielbiajmy Boga za Jego 

miłosierdzie, i na Jego miłość odpowiadajmy miłością. Módlmy się za 

tych, którzy trwają w stanie grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, 

narażając się na wieczne potępienie. Dopóki są na tym świecie, mają 

szansę na nawrócenie. Potrzeba jednak z naszej strony dużo modlitwy 
i ofiary aby nawrócić zatwardziałego grzesznika.  

 Ogłoszenia duszpasterskie: Msze Święte dzisiaj w naszym Kościele będą: 7.00; 8.15 - 

GŁOBIKÓWKA; 9.30; suma o godz. 11.00 po południu Msza o godz. 13.00 oraz o godz. 15.00  

Piętnaście minut przed każdą Mszą wypominki za zmarłych z naszych rodzin. 

 W oktawie Bożego Ciała MSZE ŚW. Z PROCESJAMI EUCHARYSTYCZNYMI O GODZ. 18
00

 W 

dalszym  ciągu zapraszam dziewczynki do sypania kwiatów, a chłopców z dzwonkami. Dzieci z rodzicami 

chodzą przez cała oktawę Bożego Ciała, aby na zakończenie Oktawy mogły otrzymać uroczyste 

błogosławieństwo.  W czwartek na zakończenie Oktawy Bożego Ciała specjalne i uroczyste 

błogosławieństwo dzieci. Zapraszam Rodziców ze swoimi pociechami, oraz Dzieci Przedszkolne i Dzieci ze 

Szkoły Podstawowej. 

 W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest równocześnie DNIEM MODLITW O 

ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA KAPŁAŃSKIEGO. Ze względu na uroczystość w piątek nie ma postu, czyli 

wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. 

 W przyszłą niedzielę 13 czerwca  o godz. 15.00 kolejne NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE Z 

OKOLICZNOŚCIOWYM KAZANIEM I Z PROCESJĄ RÓŻAŃCOWĄ WOKÓŁ KOŚCIOŁA. 

Zapraszam wszystkich parafian i gości. Prośba by Figurkę Matki Bożej, Pani Fatimskiej w czasie procesji 

niosły Panie w swoich strojach regionalnych, które niosły figury w Boże Ciało.  
 W przyszła niedzielę zbiórka do puszek na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Tarnowie i Krakowie. 
 W przyszłą niedzielę PIELGRZYMKA MIESZKAŃCÓW GŁOBIKÓWKI DO SANKTUARIUM 

JEZUSA PRZEMIENIONEGO W GORZEJOWEJ i Msza Święta z prośbą o Boże błogosławieństwo, o 

urodzaje i potrzebne łaski w życiu rodzinnym i zawodowym.  
 Serdeczne Bóg zapłać Rodzinom z Głobikówki, Kamionek i Huty  OD I OŁTARZA za złożona ofiarę 550 

zł. Przeznaczymy ją na przygotowanie stałych dekoracji przy ołtarzu na Boże Ciało w przyszłym roku. 

 W przyszłą niedzielę o godz. 7.00  rozpoczniemy MSZE GREGORIAŃSKIE za Śp. + Zdzisławę Tyrcha od 

Córki Barbary z Mężem. Grafik gregorianki do odebrania w zakrystii. 

 W zakrystii można tez odebrać grafik intencji tygodniowych, jeśli ktoś nie ma Internetu, lub trudno mu 

zobaczyć w gablotach. Ostatnio poszły cztery takie grafiki, tzn. że większość bez większych problemów 

zapoznaje się z intencjami tygodniowymi poprzez gablotę lub stronę parafialną. 

 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o 

czystość Kościoła w Siedliskach - Bogusz, a dziękuję Pani Agacie 

Synowieckiej, Lucynie Nykiel, Marii Miszczak, Wojciech Czyż oraz ofiarę  

80 zł na potrzeby naszego Kościoła. Niech Patronka Parafii wyprasza Boże 

błogosławieństwo i łaskę dobrego zdrowia.  

 

 

 

 


