
4 lipca 2021 – XIV Niedziela Zwykła – Rok B 

Wprowadzenie do Mszy: Dziś w Ewangelii Pan Jezus przybywa do rodzinnego Nazaretu, gdzie się wychował, 

jednak wśród swoich rodaków spotyka się z niezrozumieniem, 

obojętnością a nawet wrogością. Dlatego Pan Jezus kończy swój pobyt 

w Nazarecie smutną puentą, że tylko w swojej ojczyźnie, w 

najbliższym otoczeniu może być prorok tak lekceważony. Także w 

naszym życiu dzieje się podobnie. Często zachwycamy się nowo 

poznanymi osobami, dla nas zupełnie obcymi ludźmi, idolami a nie 

chcemy zrozumieć i zaufać swoim najbliższym, rodzicom, czy 

rodzeństwu. Bóg natomiast obecny jest w tym, co dla nas najbliższe i 

najdroższe. Przemawia do nas przez domowników a także przez 

naszą wspólnotę parafialną.  Pomódlmy się dzisiaj za cała naszą 

wspólnotę parafialną, abyśmy tak jak w rodzinie żyli w zgodzie, 

wzajemnej miłości i chętnie razem gromadzili się na niedzielną 

Eucharystię.  

 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.  W lipcu i sierpniu 

nie będzie Mszy o godz. 13.00!!! Piętnaście minut przed każdą Mszą wypominki za zmarłych z 

naszych rodzin.  

 Dzisiaj przy wyjściu z Kościoła przedstawiciele Rady Parafialnej i Rady Sołeckiej kwestują NA 

POSZKODOWANYCH W OSTATNICH NAWAŁNICACH KOŁO NOWEGO SĄCZA. Ks. Biskup 

Ordynariusz w komunikacie prosi o ofiarność na ten cel. 

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

zobaczyć w gablotach.  
 Prośba do chętnych i życzliwych osób, aby przyciąć żywopłot wokół Kościoła. Gdyby był potrzebny to ja  

mam sekator spalinowy i mogę go użyczyć.  
 We wtorek odbędzie się pogrzeb Ś. + Jana Prokuskiego z Siedlisk. Różaniec za zmarłego o godz. 14.00, 

natomiast o godz. 14.30 Msza pogrzebowa. 
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach - 

Bogusz, a dziękuję Pani Małgorzacie Wyszyńskiej, Stanisławowi Wójtowicz, Danucie Kurcz, Józefowi 

Prokuskiemu, Cecylii Wróbel i Lucynie Czernik oraz ofiarę  150 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.  

 

 

 

 


