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Wprowadzenie do Mszy: Słowa z dzisiejszej Ewangelii, które Pan Jezus 

skierował do Marty, patronki gospodyń domowych, odnoszą się również do 

nas. My również jak ta zapracowana Marta troszczymy się i niepokoimy o 

wiele, zapominając o tym co naprawdę jest w życiu ważne. Niejednokrotnie 

jesteśmy tak zajęci układaniem sobie życia, że zapominamy o celu do którego 

zmierzamy, zapominamy po co i dla kogo żyjemy.   Św. Filip Neri mówił 

kiedyś: że szatan jeśli chce pokonać człowieka, wcześniej doprowadza go do 

skrajnego wyczerpania fizycznego i psychicznego poprzez nadmierny 

aktywizm, pracoholizm i zabieganie o sprawy doczesne. Msza Święta niedzielna 

w której uczestniczymy jest dla nas tą lepszą cząstkę, którą wybrała 

zasłuchana w Słowo Pana, Maria. Niech udział w Eucharystii naładuje nas siłą 

i energią Bożą do pracy i codziennych obowiązków.  

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

 

 Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w ramach składki inwestycyjnej. Złożyliście: Bączałka, Grudna 

Dolna, Smarżowa, Siedliska Bogusz 20 620 zł; Głobikówka 4 780 zł; dwie ofiary w Kancelarii 150 zł; 

osiem osób wpłaciło ofiary na konto parafialne 1080 zł. Dziękuję tym rodzinom, które złożyły większe 

ofiary niż zwykle. Niech Patronka Parafii wyprasza Wam Boże błogosławieństwo i obdarza łaską 

dobrego zdrowia. Wszystkich ofiarodawców wpisałem do Głównej Księgi Ofiarodawców nasze parafii, i 

będę was polecał wstawiennictwu MB w ramach tygodniowych nabożeństw.  

 W środę NOWENNA DO MATKI BOŻEJ, PATRONKI PARAFII. A w piątek NABOŻEŃSTWO DO 

MIŁOSIERDZIA. Zapraszam parafian do wspólnej modlitwy. 

 W przyszłą niedzielę odbędzie się BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I POŚWIĘCENIE POJAZDÓW 

MECHANICZNYCH: samochodów monocyklów z okazji wspomnienia Św. Krzysztofa – Patrona 

Kierowców. W tym roku przy poświęceniu zabieramy zawieszkę do samochodu z modlitwą Św. 

Krzysztofa i jak co roku włączamy się w akcję MIVA POLSKA i składamy ofiarę do puszki na zakup 

misyjnych środków transportu dla krajów misyjnych. 

 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 Lucynie i Oli Przewoźnik; Jolancie Ciurkot, Halinie Maduzia, Bogumile i 

Korneli Wróbel, Annie Wojdyła i ofiarę 250 zł na kwiaty i potrzeby kościoła.  Sobotnim nowożeńcom 

Paulinie Cisoń i Grzegorzowi Strączek dziękuję za kwiaty do ołtarza. Prośba by dać znać kiedy kończą 

się płyny do mycia, lub mopy się zdezelowały. Ponadto płyn do mycia się skończył 

a płyn do nabłyszczania prawie pełny, czyli jest nie używany. Używamy jednego i 

drugiego. W tym tygodniu zakupię w Tarnowie nowe płyny i nowe mopy. 

Dziękuję Pani Marysi Szydłowskiej za wygrabienie gałęzi po przycięciu przez 

mnie żywopłotu Kościoła. Serdeczne Bóg zapłać Pani Anecie Jędrzejczyk i 

Krystynie Miela. Niech Patronka Parafii wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę 

dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.  

 

 

 

 

 



 


