10 lipca 2022 – XV Niedziela Zwykła – Rok C
Wprowadzenie do Mszy: Słuchając przypowieści „O miłosiernym
Samarytaninie”, postawmy sobie krótkie pytanie: Czy jesteśmy
miłosierni? Czy staramy się naszym bliźnim pomagać, gdy znajdują
się w wielkiej potrzebie? Pamiętajmy, że dzisiaj do współczesnego
człowieka bardziej przemawia dobry przykład niż dobre słowo. Stąd
nasze apostolstwo powinno być apostolstwem dobroci. Trzeba, aby
patrząc na mnie i moje życie, mówiono: Ponieważ ten człowiek jest
dobry, jego religia musi być równie dobra. Jeśli taki jest sługa, jakiż
dobry i wielki musi być Pan jego. Módlmy się byśmy naszą wiarę
wyznawali nie tylko ustami, ale nade wszystko swoim codziennym
życiem poprzez miłość Boga i bliźniego.

Ogłoszenia duszpasterskie: Msze Święte dzisiaj w naszym
Kościele będą: 7.00; 8.15 - GŁOBIKÓWKA; 9.30; suma o godz.

15.00

11.00

po południu Msza o godz.

Piętnaście minut przed każdą Mszą wypominki za zmarłych z naszych rodzin.

 Dzisiaj SKŁADKA INWESTYCYJNA. Odwiedzą was po domach przedstawiciele
Rady Parafialnej i Rady Sołeckiej, którym z góry dziękuję. Przyjmijmy ich
życzliwie, gdyż ich trud służy dobru Siedliskiej parafii. Jak zawsze proszę o
solidarność w składanej ofierze.
 W środę o godz. 18.00 kolejne, trzecie w tym roku NABOŻEŃSTWO
FATIMSKIE. Będziemy się w dalszym ciągu modlić o dar pokoju dla Ukrainy i
nawrócenie dla Rosji tak jak prosiła Pani Fatimska. Jak zawsze zapraszam na to
nabożeństwo wszystkich parafian i gości. Prośba by Figurę Pani fatimskiej w
czasie procesji niosły Starsze Dziewczynki z DSM - u.
 W przyszła niedzielę składka na Wyższe seminarium Duchowne w Tarnowie,
które utrzymuje się wyłącznie z ofiar wiernych i kapłanów Diecezji Tarnowskiej.
Ks. rektor prosi o ofiarność na ten cel.
 Mobilne Centrum Diagnostyki organizuje badania pod kątem: osteoporozy kości, wydolności płuc i
oskrzeli oraz saturacji krwi. Badania szczególnie zalecane po przejściu COVID-19. Badania odbędą się w
Ambulansie Diagnostycznym w czwartek 14 lipca 2022 o godzinie 9.00 na parkingu przy Kościele.
Szczegóły na plakatach i ulotkach przy wyjściu z Kościoła.
 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.
 W dniach 17 – 25 sierpnia odbędzie się 40. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę. W kancelarii
parafialnej można się zapisywać na udział w tej pielgrzymce.
 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę bardzo solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w
Siedliskach, a dziękuję Pani Renacie Jarosz; Marii Dziedzic; Dorocie Wójcik; Marcie Rogowskiej i
Kazimierze Kamińskiej i ofiarę 250 zł na kwiaty i potrzeby kościoła. Dziękuję Pani Cabaj za
ufundowane kwiaty na dzisiejszą niedzielę do głównego ołtarza, oraz pewnej PARAFIANCE, za kwiaty
do bocznych ołtarzy. Serdeczne Bóg zapłać Pani Katarzynie Wójcik i Monice
Niedzielskiej za troskę o czystość Kościoła w Głobikówce i kwiaty do ołtarza.
Serdeczne Bóg zapłać Panu Piotrowi Szczepkowiczowi za wykoszenie górnego
cmentarza; dziękuję także Panu Andrzejowi i Erykowi Haptaś za naprawienie
kontaktów do pieca gazowego po małej awarii. Niech Patronka Parafii wyprasza
Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.

