26 czerwiec 2022 – XIII Niedziela Zwykła – Rok C
Wprowadzenie do Mszy Świętej: W dzisiejszej Ewangelii Jezus wypowiadając słowa „Ktokolwiek przykłada
rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”
chce nam powiedzieć, że powinniśmy być gotowi poświęcić wszystko,
nawet to co jest dla nas wartościowe i biskie sercu, dla osiągnięcia życia
wiecznego, czyli nieba. Tak więc nie oglądajmy się w życiu wstecz, czyli nie
przedkładajmy dób ziemskich nad dobra wieczne, tylko kroczmy odważnie
drogą Bożych przykazań do domu Ojca. W atmosferze zakończenia roku
szkolnego poprzez modlitwę wyraźmy wdzięczność Dyrekcjom Szkół,
wszystkim Czcigodnym Nauczycielom i Wychowawcom, za cały trud
formowania umysłów i sumień naszych dzieci i młodzieży. Módlmy się
także o udane i bezpieczne wakacje dla nich.

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. 15.00 Piętnaście minut przed
każdą Mszą wypominki za zmarłych z naszych rodzin.
 W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca Lipca. Msza Święta wotywna o Najświętszym
Sercu Pana Jezusa w Pierwszy Piątek rano o godz. 6.30 i wieczorem o godz. 18.00. Jest to Dzień
Misyjny w parafii, wspieramy duchowo i materialnie przez ofiary składane na tacę Dzieło Misyjne
Kościoła. Okazja do spowiedzi przed I piątkiem codziennie pół godziny przed Mszami.
 W tym tygodniu przypada także I Sobota Miesiąca. ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH O
GODZ. 18.00 Msza Święta z prośbą o opiekę Królowej Różańca Świętego dla Roży Zelatorki
Stefanii Kozioł, oraz o Boże błogosławieństwo, opiekę MB Patronki parafii dla nowej Zelatorki
Haliny Urzędowskiej. Pół Godziny wcześniej o 17.30 Różaniec poprowadzi Róża Zelatorki Haliny
Urzędowskiej.
 W środę 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 w tym dniu na tacę
przeznaczone do dyspozycji Stolicy Apostolskiej jako ŚWIĘTOPIETRZE. W związku z ta zbiórką Ks.
Biskup Ordynariusz przysłał komunikat z apelem: Udziel swojego wsparcia na posługę apostolską i
charytatywną papieża Franciszka.
 Od 1 lipca rozpoczniemy Msze Święte gregoriańskie za zmarłego Śp. + Jerzego Jantoń, która
powstała z intencji pogrzebowych. W zakrystii u Pana Kościelnego do odebrania grafik gregorianki.
 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę bardzo solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w
Siedliskach, a dziękuję Pani Zofii Górka; Wioletcie Betlej; Krystynie Mirus, Halinie Chajec i
Józefowi Wołowiec i ofiarę 250 zł na kwiaty i potrzeby kościoła. Serdeczne
Bóg zapłać Pani Barbarze Kalina i Bogusławie Cieślik za troskę o czystość
Kościoła w Głobikówce i kwiaty do ołtarza. Niech Patronka Parafii
wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w
swojej opiece.

