20 czerwiec 2021 – XII Niedziela Zwykła – Rok B
Wprowadzenie: Burza na jeziorze, o której opowiada dzisiejsza Ewangelia jest obrazem Kościoła a także naszego
żeglowania przez życie do portu zbawienia. Porównanie to jest szczególnie
aktualne w obecnych czasach. Wielu sądzi, że Kościół przeżywa kryzys, wielu
załamuje się w wierze i opuszcza szeregi Kościoła, bo wielu uważa, że Kościół
tonie. My jednak nigdy nie zapominajmy, że to Chrystus jest głównym
sternikiem tej łodzi Kościoła; dlatego moce piekielne jej nie przemogą i nie
zatopią. Parafialna łódź Kościoła to rodzina rodzin. Przeżywając dzisiaj
DIECEZJALNE ŚWIĘTO RODZINY módlmy się za te małe łodzie
Kościoła czyli rodziny, aby były Bogiem silne, by były wolne od wszelkich
nieszczęść czyli burz życiowych, oraz by panowała w nich zgoda i
wzajemna miłość.

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
SKŁADKA INWESTYCYJNA. Odwiedzą nas po domach przedstawiciele RADY PARAFIALNEJ I RADY
SOŁECKIEJ. Jak zawsze przyjmijmy ich życzliwie, gdyż ich trud służy dobru całej parafii.
 We wtorek po Mszy wieczornej (18.45) odbędzie się Egzamin Dojrzałości Chrześcijańskiej przed przyjęciem
sakramentu Bierzmowania dla młodzieży klasy VII ze szkół w Siedliskach – Bogusz i Smarżowej. Młodzież
przychodzi na egzamin z co najmniej jednym Rodzicem.
 W środę nowenna do MB Patronki Parafii, a w piątek nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Zapraszam do
wspólnej modlitwy, zwłaszcza, że niewiele osób przychodzi. W czwartek próba scenariusza I rocznicy Komunii
dla dzieci z klasy IV o godz. 17.00
 W czwartek – Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Z racji uroczystości w naszym Kościele w tym
dniu Msze będą o godz. 7.00, 8.15 GŁOBIKÓWKA 9.30 i po południu o godz. 18.00. Zapraszam do
wspólnej modlitwy zwłaszcza solenizantów.
 W PIĄTEK UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO W
NASZYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W SMARŻOWEJ I SIEDLISKACH - BOGUSZ. Msza
dziękczynna na zakończenie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży, ich rodziców, Dyrekcji, Nauczycieli i
Wychowawców w piątek o godz. 8.00. Po niej dzieci udają się do swoich Szkół, gdzie po uroczystej akademii
nastąpi rozdanie świadectw, nagród i dyplomów. Poprzez modlitwę w ciągu tygodnia okażmy wdzięczność
Dyrekcjom Szkół, wszystkim Czcigodnym Nauczycielom i Wychowawcom, za cały trud formowania umysłów i
sumień naszych dzieci i młodzieży. Okazja do spowiedzi na zakończenie roku szkolnego w ciągu tygodnia pół
godziny przed wszystkimi mszami.
 Ogłoszenie Burmistrza Brzostku: Trwa Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności. Odbywa się on
raz na 10 lat, a udział w nim jest obowiązkowy. W najbliższą środę na Rynku w Brzostku będzie utworzony
mobilny punkt spisowy. Będziemy na Państwa czekać w godzinach od 8.00 do 14.00. Do spisu należy
przygotować: Numer PESEL i nazwisko rodowe matki; informację o powierzchni użytkowej mieszkania w m2;
numer PESEL i datę urodzenia członków gospodarstwa domowego; wykonywane zawody oraz adresy pracy
domowników.
 W zakrystii można tez odebrać grafik intencji tygodniowych, jeśli ktoś nie ma Internetu, lub trudno mu
zobaczyć w gablotach.
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o
czystość Kościoła w Siedliskach - Bogusz, a dziękuję Pani Małgorzacie
Kurcz, Sebastianowi i Marii Dziurdzik, Jolancie Czyż, Władysławowi
Kowaleskiemu i Wandzie Zięba oraz ofiarę 100 zł na potrzeby naszego
Kościoła. Serdecznie dziękuję tym, którzy w miniona sobotę dbali o czystość
Kościoła w Głobikówce Pani Becie Wodisz i Grażynie Gulis Niech Patronka
Parafii wyprasza Boże błogosławieństwo i łaskę dobrego zdrowia.

