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Wprowadzenie do Mszy:   W dzisiejszej Ewangelii ludzie 

cudownie nakarmieni przez Jezusa gorączkowo Go szukają. Jezus 

wykorzystuję tą okazję, aby wytłumaczyć im, że człowiek 

odczuwa podwójny głód: głód fizyczny, który można zaspokoić 

pokarmem i głód duchowy, którego żadnym fizycznym pokarmem 

zaspokoić się nie da. Bo jest to głód Boga, głód miłości, głód 

szczęścia. Dlatego za radą Jezusa troszczmy się nie tylko o 

pokarm dla ciała, ale równolegle o pokarm dla duszy, pokarm, 

który daje życie wieczne. Starajmy się w sposób pełny 

uczestniczyć we Mszy Świętej, czyli często przystępować do 

Komunii, która daje życie wieczne.  

 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.  

 W tym tygodniu przypada I PIĄTEK MIESIĄCA SIERPNIA. Msza wotywna o NSPJ  w piątek rano o 

godz. 6.30 i wieczorem o godz. 18.00. Okazja do spowiedzi codziennie pół godziny przed każdą Mszą, a 

w I piątek od godziny 17.00. Z racji mojego urlopu, prośba do dzieci pierwszokomunijnych, które 

praktykują I piątki, aby ze spowiedzi skorzystały w środę przed nowenną. I piątek to DZIEŃ MISYJNY 

w parafii, w tym dniu wspieramy misje duchowo przez modlitwę i materialnie przez składane ofiary. 

 W I SOBOTĘ MIESIĄCA ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH. Zapraszam Zelatorów i 

Członków żywego Różańca. 

 Zbliża się miesiąc sierpień, który jest MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI. Odpowiadając na apel Biskupów 

Polski uczyńmy wszystko aby cały sierpień był miesiącem trzeźwości w naszej Ojczyźnie. 

 W przyszła niedzielę zbiórka do puszek na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie. 

 Od jutra rozpoczynam urlop, choć będę wracał na niedziele. Administratorem parafii w tym czasie 

będzie mój brat Ks. Tomasz. W sprawach pilnych proszę się z nim kontaktować po Mszach Świętych lub pod 

numerem telefonu 665 327 132.  

 W piątek na urlopie odprawię Mszę Z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i 

opiekę MB Patronki Parafii w życiu osobistym i zawodowym, dla tych osób, które pracowali przy 

zwożeniu drzewa na plac do przecięcia 

 W zakrystii można jeszcze zabrać PLASTIKOWĄ KARTĘ Z WIZERUNKIEM ŚW. KRZYSZTOFA I 

MODLITWĄ KIEROWCY, jeśli komuś brakło przy poświęceniu samochodów. 
 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. 
 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 bardzo solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w 

Siedliskach - Bogusz, a dziękuję Pani Marii Stasik, Danucie Wołowiec, Zofii Traciłowskiej, Marii 

Chmura i Panu Markowi Wójtowicz oraz ofiarę  100 zł na potrzeby naszego 

Kościoła. Dziękuję także sobotnim nowożeńcom Dorocie i Adamowi 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.  

 

 


