25 lipca 2021 – XVII Niedziela Zwykła – Rok B
Wprowadzenie do Mszy: Dzisiejsza Ewangelia mówi o cudownym rozmnożeniu chleba, którym Jezus nakarmił
kilkutysięczny głodny tłum. Na co dzień Pan Bóg w inny sposób zaspokaja nasz głód chleba. Co roku jak zauważa
Św. Augustyn, daje siłę rozmnażania i wzrostu ziarnom zboża,
oraz w odpowiednim czasie użycza słońca i deszczu. W ten sposób
karmi nie pięć tysięcy ale miliony ludzi. Nazywamy to naturalnym
cudem rozmnożenia chleba. I za ten cud poprzez dożynki co roku
wspólnie dziękujemy Bogu. Módlmy się dzisiaj aby opatrzność
Boża zachowywała nasze domy, pola, łąki i sady o klęsk
żywiołowych i gwałtownej niepogody. Dziś w szczególny sposób
prosimy za wstawiennictwem św. Krzysztofa o Boże
błogosławieństwo dla kierowców i naszych pojazdów
mechanicznych byśmy zawsze bezpiecznie i szczęśliwie
docierali do celu naszych podróży.

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.
 Odpowiadając na Apel Przewodniczącego Episkopatu Polski w sprawie DNIA SOLIDARNOŚCI Z








POSZKODOWANYMI W NAWAŁNICACH w Polsce, Niemczech, Holandii i Belgi, dzisiaj przy wyjściu
z Kościoła zbiórka do puszek na ten cel.
Dzisiaj również z racji wspomnienia ŚW. KRZYSZTOFA, PATRONA KIEROWCÓW I
PODRÓŻNYCH po każdej Mszy na parkingach przy Kościele i wokół Kościoła błogosławieństwo
pojazdów mechanicznych. Proszę poczekać, aż podejdzie kapłan. 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. Przy okazji poświęcenia zabieramy kartę plastikową z
wizerunkiem Św. Krzysztofa i modlitwą Kierowcy
10 sierpnia 2021 roku tj. wtorek od godz. 8.30 w Centrum Medycznym S-MED w Brzostku ul.
Mysłowskiego 5B odbędzie się kompleksowe badanie wzroku (profilaktyka zaćmy i jaskry) z możliwością
zakupu okularów po atrakcyjnych cenach. Szczegółowe informacje w Ośrodku Zdrowia.
Dziękuję Panom Bogdanowi Stanek, Krzysztofowi Mirus, Janowi Kordeli, Mirosławowi Pietrzyckiemu,
Mateuszowi Wołowiec, Włodzimierzowi Machala, Marianowi Litwickiemu, Adamowi Korasadowicz,
Stanisławowi Smołucha, którzy wczoraj zwozili drzewo na przygotowany plac przy cmentarzu do
przecięcia oraz Pani Kazimierze Szydłowskiej i MariI Szydłowskiej, które potem pozamiatały drogę po
ściągnięciu drzewa. Panu Sołtysowi Bogdanowi Stanek dziękuję za koordynowanie całą akcją.
Wyrażając wdzięczność w najbliższym czasie odprawię Mszę za te osoby, prosząc o łaskę dobrego
zdrowia i Boże błogosławieństwo w ich życiu osobistym i zawodowym.
W zakrystii można też odebrać grafik intencji tygodniowych, jeśli ktoś nie ma Internetu, lub trudno mu
zobaczyć w gablotach. Od 1 sierpnia czyli niedzieli rozpoczniemy Msze gregoriańskie za Śp. + Helenę
Konica, która powstała z intencji pogrzebowych. Grafik gregorianki do odebrania w zakrystii.
Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach Bogusz, a dziękuję Pani Justynie Kolbusz, Stanisławowi Kolbusz, Beacie
Raś, Stanisławowi Wójtowicz i Dorocie Samborskiej oraz ofiarę 100 zł na
potrzeby naszego Kościoła. Dziękuję także sobotnim nowożeńcom Agnieszce i
Sebastianowi za kwiaty do ołtarzy. Dziękuję również tym, którzy troszczyli się
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.

