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Wprowadzenie do Mszy: Dzisiejsza Ewangelia odnosi się nie tylko do Apostołów i ich następców, czyli 

biskupów i kapłanów. Bowiem od chwili Chrztu Świętego my też 

jesteśmy również posłani przez Jezusa z misją głoszenia 

Ewangelii.  Na mocy Sakramentu Bierzmowania wszyscy jesteśmy 

Apostołami Jezusa, czyli posłani aby innym nie tyle głosić ustami 

co bardziej pokazywać Ewangelie w swoim codziennym życiu. W 

tym naszym apostolstwie musimy pamiętać, że do współczesnego 

człowieka bardziej niż słowo, przemawia dobry przykład i 

świadectwo wzorowego chrześcijańskiego życia. Zanim zaczniemy 

głosić Ewangelię, to najpierw sami musimy nią żyć. Inaczej nasze 

apostolstwo nie będzie miało siły przekonywania. Módlmy się 

zatem byśmy naszą wiarę wyznawali nie tylko ustami, ale nade 

wszystko swoim codziennym życiem.  
 

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.  

 We WTOREK 13 LIPCA O GODZ. 18.00 KOLEJNE 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE. I jak zawsze zapraszam parafian i gości 

na Msze z okolicznościowym kazaniem i procesją różańcową wokół 

Kościoła, w której modlimy się za nasze rodziny, dzieci, młodzież, chorych, 

zmarłych wypominanych w naszym Kościele i w naszych intencjach. Prośba 

by figurę Pani fatimskiej niosły Zelatorki z naszych Róż Różańcowych. 

 W środę nowenna do MB Patronki naszej Parafii, a w piątek nabożeństwo do 

Miłosierdzia Bożego. Zapraszam do wspólnej modlitwy. 

 W przyszłą niedzielę składamy ofiary na Wyższe Seminarium Duchowne 

w Tarnowie, które utrzymuje się wyłącznie z ofiar wiernych i kapłanów 

Diecezji Tarnowskiej. Ks. Rektor prosi i ofiarność na ten cel. 

 Już dzisiaj zapraszam do włączenia się w modlitewno – pokutną 

inicjatywę pod hasłem „DO MARYI PO RATUNEK” 15 sierpnia w 

Uroczystość Wniebowzięcia MB. Będziemy się wtedy modlić za nasza kochaną Ojczyznę i cały 

świat w obliczu narastających zagrożeń. Do tego aktu mamy się przygotować poprzez modlitwę, 

dobrowolnie przyjęty w tej intencji post lub wyrzeczenie, codzienną modlitwę różańcową oraz 

rekolekcje internetowe oddanie 33 dni – dla młodych www.oddanie33.pl/33dni-mlodzi . Link do 

rekolekcji na stronie parafialnej. 
 W zakrystii można też odebrać grafik intencji tygodniowych, jeśli ktoś nie ma Internetu, lub trudno mu 

zobaczyć w gablotach.  
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach - 

Bogusz, a dziękuję Pani Zofii Jantoń, Zofii Cisoń, Andrzejowi Wojnar, Wojciechowi Raś i Amelce, Marii 

Miszczak oraz ofiarę  100 zł na potrzeby naszego Kościoła. Dziękuję  Państwu Marii i Kazimierzowi Czyż z 

Siedlisk – Huta za podarowane kwiaty do ołtarzy w Kościele.  Dziękuje bratu O. Stanisławowi za 

przycięcie żywopłotu wokół Kościoła i Pani Marii Szydłowskiej, która 

wygrabiła trawnik po przycięciu. Dziękuję także Państwu Irenie i 

Henrykowi Zima za wykoszenie brzegu i fosy koło Kościoła i plebanii. 

Serdecznie dziękuję tym, którzy w miniona sobotę dbali o czystość 

Kościoła w Głobikówce Pani Niech Patronka Parafii wszystkim tym 

osobom, które się angażowały w minionym tygodniu wyprasza Boże 

błogosławieństwo i łaskę dobrego zdrowia.  
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