3 lipca 2022 – XIV Niedziela Zwykła – Rok C
Wprowadzenie do Mszy Świętej: Od czasów Chrystusa ludzkość zanotowała wielki postęp w wielu dziedzinach
życia. Wydawać by się mogło, że słowa Chrystusa z dzisiejszej
Ewangelii: „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje
żniwo” straciły na wartości i że współczesny świat nie potrzebuje już
Bożych żniwiarzy. Nic bardziej mylnego. Konsumpcyjny styl życia i
relatywizm moralny powoduje, że ludzie tracą sprzed oczu cel
ziemskiej pielgrzymki, czyli niebo. Stąd dzisiaj jeszcze bardziej niż
kiedykolwiek potrzeba kapłanów – Bożnych żniwiarzy, jak to modlimy
się w I czwartek miesiąca: dla głoszenia Ewangelii, w której są słowa
życia wiecznego, dla sprawowania Eucharystii, która jest zadatkiem
nieśmiertelności, dla utwierdzania nas w wierze i dobrych obyczajach
oraz przygotowania do szczęśliwej śmierci. Zatem módlmy się o nowe
powołania do służby w Kościele zwłaszcza z Siedliskiej.

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

9.30; suma o godz. 11.00 po południu Msza o godz. 15.00

8.15 - GŁOBIKÓWKA;

Piętnaście minut przed każdą Mszą wypominki

za zmarłych z naszych rodzin.
 W przyszła niedzielę SKŁADKA INWESTYCYJNA. Jaki będzie jej cel mówiłem w kazaniu. Odwiedzą
was po domach przedstawiciele Rady Parafialnej i Rady Sołeckiej. Przyjmijmy ich życzliwie, gdyż ich
trud służy dobru Siedliskiej parafii. Jak zawsze proszę o solidarność w składanej ofierze.
 Dnia 19 lipca tj. we wtorek od godz. 9.00 w CENTRUM MEDYCZNYM S-MED W BRZOSTKU, ul.
Mysłowskiego 5B odbędzie się kompleksowe badanie wzroku wraz z możliwością zakupu okularów.
Szczegółowe informacje w Salonie Optycznym.
 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę bardzo solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w
Siedliskach, a dziękuję Pani Barbarze Dachowskiej, Marii i Justynie Kudłacz; Bernadecie Wołowiec;
Annie Lemek i Marii Drobek i ofiarę 250 zł na kwiaty i potrzeby kościoła.
Serdeczne Bóg zapłać Pani Bernadecie Gąsior i Krystynie Chodór 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.

