8 sierpnia 2021 – XIX Niedziela Zwykła – Rok B
Wprowadzenie do Mszy: Pan Jezus aby wyrazić tajemnicę życia
ludzkiego porównuje je do drogi. Każda droga ma swój początek i
koniec, czyli cel. Celem drogi naszego ziemskiego życia jest niebo. I
abyśmy szczęśliwie pokonali tą drogę jaką jest nasze ziemskie życie,
Pan Jezus nie tylko daje nam wskazówki i dobre rady w swojej
Ewangelii ale też zostawił nam prawdziwy pokarm byśmy w tej
drodze nie ustali. Dlatego w dzisiejszej Ewangelii mówi do nas, że
„ Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. ”. Wniosek jest jeden: jeśli
wierzę i ufam tym słowom Jezusa, to często posilam swoją duszę tym
chlebem, który daje życie wieczne, czyli staram się na mszy
przystąpić do Komunii.

Ogłoszenia duszpasterskie: Msze święte dzisiaj o godz.:

7.00, 9.30,

suma o godz.

11.00 i

15.00. w Głobikówce o godz. 8.15 Dzisiaj przy wyjściu z Kościoła składamy ofiary do puszek na
katolickie Uczelnie Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie. Przed każdą Mszą wypominki
i modlitwa wstawiennicza Kościoła za zmarłych z naszych rodzin.
W Liturgii nadchodzącego tygodnia:W poniedziałek – Św. Teresy Benedykty od Krzyża, Patronki Europy; We
wtorek – wspomnienie Św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika; W środę - wspomnienie Św. Klary, Dziewicy. W
środę – nowenna do Matki Bożej, Patronki Parafii, a w piątek – Nabożeństwo do Miłosierdzia Zapraszam
parafian do wspólnej modlitwy. ; W sobotę - Św. Maksymiliana Marii Kolbego, Kapłana i Męczennika
 W piątek 13 sierpnia kolejne NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE. Msza Święta z okolicznościowym
kazaniem i procesja różańcową wokół Kościoła o godz. 18.00. Zapraszam wszystkich parafian i gości.
Prośba by figurę Pani Fatimskiej w czasie procesji niosły starsze dziewczynki z DSM u.
 W piątek w Kościele w Głobikówce pół godziny przed Mszą, czyli o godz. 16.00 wspólny Różaniec za
dusze w czyśćcu cierpiące. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, by jak prosił Św. O. Pio „opróżniać
czyściec”. Przy tej okazji dziękuje Pani Grażynie Gulis, która prowadzi tą modlitwę i zamawia Msze za
dusze w czyśćcu cierpiące.
 W najbliższą niedzielę UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP, w tradycji polskiej MATKI
BOŻEJ ZIELNEJ, patronki dobrych urodzajów. W tym dniu Msze Święte tak jak w niedzielę: o

7.00; 9.30; 11.00 i 15.00. W Głobikówce o godz. 8.15 Na wszystkich Mszach Świętych
odbędzie się błogosławieństwo bukietów ziół i kwiatów.
 Do 20 sierpnia jestem na urlopie, choć będę wracał na niedziele. Administratorem parafii w tym czasie
będzie mój brat Ks. Tomasz. W sprawach pilnych proszę się z nim kontaktować po Mszach Świętych lub pod
numerem telefonu 665 327 132.
 Gość niedzielny w cenie 6 zł.
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę bardzo solidnie
troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach - Bogusz, a dziękuję Pani
Krystynie Pietrucha, Janowi Wójcik, Paulinie Wielis, Panu Kazimierzowi
Czernik i Janowi Pocica oraz ofiarę 100 zł na potrzeby naszego Kościoła.
Dziękuję także sobotnim nowożeńcom Klaudi i Danielowi za kwiaty do
ołtarzy. Niech Patronka Parafii wszystkim tym osobom, które się angażowały
w minionym tygodniu wyprasza Boże błogosławieństwo i łaskę dobrego
zdrowia.

