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Wprowadzenie do Mszy: Św. Alfons Liguori w „Traktacie o potrzebie modlitwy”
napisze mocne słowa: „Kto się modli, z pewnością się zbawi, a kto się nie modli z
pewnością się potępi”. Modlitwa jest wyrazem naszej wiary i miłości do Boga. Modlitwa
jako rozmowa z Bogiem nie może być tylko wyklepaną formułą, ale powinna być szczerą,
pełną miłości osobową relacją do Boga Ojca. Wzorem takiej modlitwy jest Modlitwa
Pańska, którą zostawił nam Jezus. Odmawiajmy ją codziennie z ufnością dziecka. Dziś w

szczególny sposób za wstawiennictwem św. Krzysztofa modlimy się do Boga Ojca o
jego 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 Piętnaście minut przed każdą Mszą wypominki za zmarłych z naszych
rodzin.
 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
zawieszkę do samochodu z wizerunkiem Św. Krzysztofa i modlitwą Kierowcy
 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach, a
dziękuję Pani Wioletcie Kurcz; Małgorzacie Czech; Ilonie Kurcz – Gadziała; Józefie Serwatka;
Danucie i Adamowi Nowickim i ofiarę 250 zł na kwiaty i potrzeby kościoła. Zakupiłem 4 zestawy do
mycia, wózki, wiadra, mopy za 1200 zł. Prośba by je szanować, bo to spory wydatek dla parafii. Nie
mieszać mopów, tylko je dobrze wypłukać i przyporządkować odpowiednio do zestawu. Bardzo
dziękuję tym paniom, które pozbierały z szaf komeżki ministranckie i alby lektorskie i uprały. Bo z
białym kolorem to one nie wiele miały wspólnego. Tym bardziej dziękuję, że same wyszły z takim
pomysłem by coś z tym zrobić. Prośba do chłopców: ministrantów i lektorów, raczej bardziej do ich
mam, by regularnie komeżki czy alby uprać i uprasować. Najlepiej jest jak chłopcy komeżki i alby
noszą ze sobą, a nie zostawiają w szafach. Serdecznie dziękuję Panu Ryszardowi Straciło za
bezinteresowne naprawienie kosiarki ciągnikowej po małej awarii. Serdeczne Bóg zapłać Pani Urszuli
Jędrzejczyk i Marii Parat za troskę o czystość i kwiaty w Kościele w Głobikówce. Niech Patronka
Parafii wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w
swojej opiece.

