18 lipca 2021 – XVI Niedziela Zwykła – Rok B
Wprowadzenie do Mszy: Uczniowie Jezusa wysłani z misją głoszenia Ewangelii musieli być jednak bardzo
wyczerpani i zmęczeni, skoro Chrystus zachęca ich dzisiaj do wypoczynku,
słowami: „Idźcie na miejsce osobne i wypocznijcie nieco”. My również w
niedzielę powstrzymujemy się od pracy niekoniecznej i poprzez odpoczynek
próbujemy zregenerować swoje siły fizyczne i duchowe. Niech to spotkanie
z Jezusem w czasie niedzielnej Eucharystii pozwoli nam odpocząć po
trudach całego tygodnia, nastroi nas pozytywnie do życia i ludzi oraz
naładuje na dobro. Dzisiaj poprzez ofiary wspieramy Wyższe
Seminarium Duchowne w Tarnowie, które utrzymuje się wyłącznie z
ofiar wiernych i kapłanów Diecezji Tarnowskiej. Klerycy zapewniają
nas o modlitwie za swoich ofiarodawców i dobrodziejów.

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 w Kościołach w Polsce czytany jest Apel Przewodniczącego Episkopatu Polski w sprawie DNIA
SOLIDARNOŚCI Z POSZKODOWANYMI W NAWAŁNICACH w Polsce, Niemczech, Holandii i Belgi. W
związku z tym apelem w najbliższą niedziele po mszach zbiórka do puszek na poszkodowanych.
 W liturgii nadchodzącego tygodnia będziemy wspominać we wtorek Św. Małgorzatę, w czwartek Św. Marię
Magdalenę, w piątek Św. Brygidę – Patronkę Europy, w sobotę Św. Kingę, a w niedzielę Św. Jakuba
Apostoła i Św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżnych.
 Dlatego w najbliższą niedzielę z racji wspomnienia ŚW. KRZYSZTOFA, PATRONA KIEROWCÓW I
PODRÓŻNYCH po każdej Mszy na parkingach przy Kościele i wokół Kościoła błogosławieństwo pojazdów
mechanicznych. Przez wstawiennictwo Św. Krzysztofa będziemy się wspólnie modlić za wszystkich
kierowców, aby szczęśliwie docierali do celu podróży i byli wolni o nieszczęśliwych wypadków na drogach.
 Jak co roku przy okazji błogosławieństwa pojazdów mechanicznych poprzez ofiarę składaną do puszek
wspieramy AKCJĘ ORGANIZOWANĄ PRZEZ MIVA POLSKA ŚW. KRZYSZTOF „1 GROSZ ZA 1
KILOMETR BEZPIECZNEJ JAZDY” na zakup misyjnych środków transportu. Warto wiedzieć, że
wszyscy tarnowscy misjonarze korzystają z pojazdów ufundowanych przez MIVA polska. Jak dowód
złożenia ofiary zabieramy plastikową plakietkę z wizerunkiem Św. Krzysztofa i modlitwą kierowcy. Jest ona
wielkości Prawa jazdy więc można ją wozić z dokumentami.
 Zmarła nasza parafianka Śp. +. Jej pogrzeb będzie dzisiaj o godz. 16.30 różaniec za zmarłą a o godz. 17.00
Msza pogrzebowa. Polecajmy zmarłą parafiankę Bożemu miłosierdziu w naszych codziennych modlitwach.
 10 sierpnia 2021 roku tj. wtorek od godz. 8.30 w Centrum Medycznym S-MED w Brzostku ul. Mysłowskiego
odbędzie się kompleksowe badanie wzroku (profilaktyka zaćmy i jaskry) z możliwością zakupu okularów po
atrakcyjnych cenach.
 Dziękuję Panu Sołtysowi Bogdanowi Stanek za wyrównanie koparką terenu obok cmentarza i
przygotowanie go na zwózkę ściętego na wiosnę drzewa. Kiedyś wykorzystamy ten plac na parking
przycmentarny. I teraz mam prośbę do chętnych osób, a nawet gospodarzy z ciągnikami, aby zgłosić się albo
do Pana Sołtysa Bogdana Stanek, albo do Pana Jana Kordeli do zwiezienia dębów z lasu na ten plac do
przecięcia. Potrzeba co najmniej cztery ciągniki i do każdego małej ekipy, i wtedy byśmy ustalili jakiś jeden
dzień na zwiezienie tego drzewa.

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 Maria Wenbicha,
Bożena Gibek, Anna Bułat, Halina Kurcz i Magdalena Gustek oraz ofiarę 100
zł na potrzeby naszego Kościoła, dziękuję tym, którzy troszczyli się o czystość
Kościoła w Głobikówce Pani Cecylii, Paulinie i Annie Jędrzejczyk. Niech
Patronka Parafii wszystkim tym osobom, które się angażowały w minionym
tygodniu wyprasza Boże błogosławieństwo i łaskę dobrego zdrowia.

