13 czerwiec 2021 – XI Niedziela Zwykła
Wprowadzenie do Mszy Świętej: Dzisiejsza Ewangelia nam mówi o rzeczach
wielkich, które powstają z rzeczy małych. Małych jak ziarnko gorczycy. Niech
tym zaczynem tego co dobre, piękne i naznaczone miłością w naszym życiu, a
więc wielkie w oczach Bożych, będzie wysłuchane z otwartym sercem Słowo
Boże, przyjęta Komunia Święta, przekazany znak pokoju i nasza wspólna
modlitwa. Przeżywając dzisiaj kolejne NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
módlmy się za nasz udział w tym nabożeństwie fatimskim i wspólna modlitwa
różańcowa zaowocowała szczególną opieką Fatimskiej Pani dla całej parafii i
obfitością Bożej łaski w naszym życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.
.

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 i zaraz po nim czerwcowe nabożeństwo Fatimskie. Piętnaście minut
przed każdą Mszą wypominki za zmarłych z naszych rodzin. Dzisiaj przy wyjściu z Kościoła składamy OFIARY
DO PUSZEK na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Tarnowie i Krakowie.
 Dzisiaj w Brzostku przy ul. Legionów o godz. 17.00 koncert „CUDOWNYCH RODZICÓW MAM” z
okazji Dnia Matki i Ojca. Organizatorzy zapraszają, tym bardziej że udział w koncercie biorą uczniowie
naszej Szkoły w Siedliskach i Smarżowej, którzy chodzą do szkoły muzycznej KIK MUZA.
 We wtorek 15 czerwca przypada 8 ROCZNICA OBJĘCIA DIECEZJI PRZEZ BP. ANDRZEJA JEŻA.
Pamiętajmy w naszych codziennych modlitwach o Pasterzu naszej Diecezji.
 W przyszła niedzielę w Starym Sączy przy Ołtarzu Papieskim o godz. 11.00 DIECEZJALNE ŚWIĘTO
RODZINY z udziałem Ks. Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża. Biskup zaprasza do Starego Sącza oraz
do włączenia się w swoich parafiach do wspólnej modlitwy za rodziny aby były „Bogiem silne” i żyły we
wzajemnej zgodzie i miłości.
 W przyszła niedzielę kolejna SKŁADKA INWESTYCYJNA. Ostatnia była w kwietniu. Odwiedzą nas po
domach przedstawiciele RADY PARAFIALNEJ I RADY SOŁECKIEJ. Jak zawsze przyjmijmy ich
życzliwie, gdyż ich trud służy dobru całej parafii. Obecnie jestem na etapie wymiany ogrzewania i
generalnego remontu I części plebanii, czyli piętra. Nie muszę tłumaczyć jak kosztowna to inwestycja. Na
dzień dzisiejszy jestem w stanie sfinansować ją tylko w połowie. To są takie prace, których nie da się
rozciągnąć w czasie. Nie ukrywam, że liczę na wasze zrozumienie i ofiarność, tym bardziej, że osobiście
ponoszę koszty remontu plebani, wydając na ten cel wszystkie ofiary jakie od was otrzymuje.
 Za tydzień w Kościele w Głobikówce ofiary, które składamy na tacę będą przeznaczone na zapłacenie
rachunku za ogrzewanie zimowe 2400 zł.
 Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 17 czerwca br. Będzie ostatnim dniem
złożenia wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW w kampanii 2021. Podkarpacki Oddział
Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłuża godziny otwarcia swoich biur
powiatowych. Będą one otwarte dodatkowo 14 – 16 czerwca (poniedziałek – środa) od godz. 7.30 do 18.00;
17 czerwca (czwartek) w ostatni dzień składania wniosków o godz. 7.30 do 20.00. Składający dokumenty
rolnicy mogą otrzymać w placówkach Agencji niezbędne wsparcie techniczne przy wypełnianiu wniosku.
 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 Annie Lechwar, Małgorzacie Śliwa, Marii Sobczyk, Renacie Piotrowskiej, Zofii
Jędrzejczyk, Krystynie Wójcik i Kubie Popiela z klasy III oraz ofiarę 120 zł na potrzeby naszego Kościoła.
Serdecznie chcę podziękować KILKU RODZINOM ZE SMARŻOWEJ, którzy zakupili nowy sprzęt do
sprzątania Kościoła. Niech ten dar ich serca zamieni się na obfitość Bożego błogosławieństwa w ich zyciu
rodzinnym i zawodowym. Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy troszczyli się o czystość Kościoła w
GŁOBIKÓWCE Pani Danucie Prokuskiej, Bożenie Prokuskiej. Niech Patronka Parafii wyprasza Boże
błogosławieństwo i łaskę dobrego zdrowia.

