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Wprowadzenie do Mszy Świętej: Uzdrowienie kobiety cierpiącej na 

krwotok i wskrzeszenie córki Jaira, te dwa cuda z dzisiejszej Ewangelii 

mówią nie tylko o ludzkiej bezsilności ale także o wszechmocy i 

niesłychanej życzliwości Boga, który jest życiem i daje życie. Jezus 

oczekuje tylko wiary, choćby tak „małej jak ziarnko gorczycy”. Dzisiaj 

Jezus nie jest z nami fizycznie obecny. Nie nosi płaszcza, którego 

moglibyśmy się dotknąć jak owa kobieta cierpiąca na krwotok. Możemy 

Go jednak „dotknąć” na tyle innych sposobów. Uczestnicząc w 

Eucharystii i  przyjmując Komunię Świętą, nie tylko dotykamy skrawka 

Jego płaszcza, ale dotykamy samego Jezusa, który jest Panem życia i 

śmierci! Doświadczamy Jego zbawienia i uzdrowienia, ciała i duszy.  
 

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 LIPCU I SIERPNIU ze względu na miesiące urlopowe nie będzie mszy o godz. 13.00 

 Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w ramach kolejnej SKŁADKI INWESTYCYJNEJ. Dziękuję w 

sposób szczególny tym, którzy poczuwają się do solidarności w tej ofierze mając na względzie dobro tej 

parafii, tym bardziej, że dużo jest rodzin, które takiej solidarności w ogóle nie czują (dodam, że wcale nie 

są to biedne rodziny). Wszystkie Rodziny (także te, które wpłaciły bezpośrednio na konto parafialne, lub 

złożyły ofiarę w Kancelarii) wpisałem do KSIĘGI OFIARODAWCÓW NASZEJ PARAFII. Złożyliście: 

Siedliska – Bogusz, Smarżowa, Bączałka i Grudna Dolna – 18 230 zł , Głobikówka i Kamionki 3740 zł 

(ofiary te zostały przeznaczone:  2489 zł rachunek za ogrzewanie Kościoła w Głobikówce i 700 zł za 

catering – odpust w Głobikówce). Aby wrazić wdzięczność, w intencji wszystkich ofiarodawców będziemy 

się modlić w ramach tygodniowych nabożeństw, aby ten dar hojnego serca Pan Bóg przez 

wstawiennictwo Patronki Parafii zamienił na obfitość swojej łaski  i błogosławieństwa w waszym 

codziennym życiu. Serdecznie dziękuję przedstawicielom RADY PARAFIALNEJ I RADY SOŁECKIEJ 

(ZWŁASZCZA PANOM SOŁTYSOM)  za trud chodzenia po domach. 

 W poniedziałek o godz. 18.00 ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ dla dzieci z klasy IV. 

 We wtorek przypada UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA. Msze Święte w 

tym dniu przed południem tak jak w niedzielę: o 7.00; 9.30 i suma o godz. 11.00 po południu msza 

o godz. 18.00, aby dać możliwość udziału także tym, którzy pracują W tym dniu w sposób szczególny 

modlimy się za papieża Franciszka. Jak co roku, ofiary składane na tacę przeznaczone do dyspozycji Stolicy 

Apostolskiej jako ŚWIĘTOPIETRZE. 

 W tym tygodniu przypada I PIĄTEK MIESIĄCA LIPCA. Msza wotywna o NSPJ w piątek rano o godz. 

6.30 i po południu o godz. 18.00. Jest to DZIEŃ MISYJNY w parafii. Wspieramy duchowo przez 

modlitwę i materialnie przez ofiary MISJE. Okazji do spowiedzi pół godziny przed mszami w ciągu 

tygodnia, a w I piątek od godz. 17.00. 

 Odpowiadając na apel Ks. Biskupa Ordynariusza w przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na 

poszkodowanych mieszkańców Librantowej i okolic koło Nowego Sącz przez nawałnicę, trąbę powietrzna 

i burzę.   

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

zobaczyć w gablotach. Od 1 lipca rozpoczniemy gregorianki za zmarłych Śp. + Annę Jurczak i Śp. + Janinę 

Sobczyk, która powstała z intencji pogrzebowych. W zakrystii do odebrania grafiki. 
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach - 

Bogusz, a dziękuję Pani Agnieszce Miszczak, Paulinie Smołucha, Weronice 

Wojnar, Aleksandrze Czarneckiej i Kindze Konica oraz ofiarę  100 zł na 

potrzeby naszego Kościoła. Serdecznie dziękuję tym, którzy w miniona sobotę 

dbali o czystość Kościoła w Głobikówce Pani Niech Patronka Parafii 

wyprasza Boże błogosławieństwo i łaskę dobrego zdrowia.  

 

 


