31 lipca 2022 – XVIII Niedziela Zwykła – Rok C
Wprowadzenie do Mszy: Dzisiejsza Liturgia Słowa Bożego przestrzega
nas byśmy nie pokładali ufności w dobrach tego świata. Choć troska o
sprawy materialne jest potrzebna do godnego życia, to jednak te dobra
doczesne nie zapewnią nam szczęścia, bowiem są przemijające.
Przekonał się o tym gospodarz z przypowieści, któremu dobrze obrodziły
pola. Mając pełne spichlerze musiał rozstać się z tym światem, bo czas
dla niego się skończył. Zapamiętajmy naukę jaka płynie z tej
przypowieści: Dobra, które posiadam, pozostaną na ziemi. Tylko to co
zrobiłem z miłości pójdzie za mną poza grób i otworzy mi bramy nieba.

Módlmy się dzisiaj, byśmy byli bogaci, ale przed Bogiem.

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.
 Od jutra jestem na urlopie do 12 sierpnia. Zastępował mnie będzie brat Stanisław. W sprawach pilnych
najlepiej kontaktować się z nim po Mszy.
 W środę nowenna do MB Patronki Parafii, a w piątek Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Zapraszam
parafian do wspólnej modlitwy.
 Przeżywamy miesiąc sierpień, który jest miesiącem trzeźwości. Odpowiadając na apel Biskupów Polski
uczyńmy wszystko aby cały sierpień był miesiącem trzeźwości w naszej Ojczyźnie. Pamiętajmy w
naszych modlitwach o tych, którzy mają poważny problem z alkoholem. Módlmy się aby mogli pokonać
ten nałóg.
 W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca sierpnia. Msza wotywna o NSPJ w piątek rano o 6.30 i
wieczorem o godz. 18.00 Jest to Dzień Misyjny w parafii, wspieramy duchowo poprzez modlitwę i
materialnie poprzez składane ofiary MISJE. Okazja do spowiedzi przez cały tydzień pół godziny przed
Mszami. Prośba do dzieci pierwszokomunijnych, aby ze spowiedzi skorzystały w środę, aby brat
Stanisław sobie poradził, bo ja będę na urlopie.
 I Sobota miesiąca to w naszej parafii zmiana tajemnic różańcowych. Zapraszam Zelatorów i członków
Żywego Różańca w sobotę na godz. 17.30 Różaniec poprowadzi Róża Zelatorki Pani Aleksandry
Litwickiej.
 Od 1 sierpnia rozpoczniemy Msze Świete Gregoriańskie z intencji pogrzebowych za Śp. Teresę
Smołucha – grafik gregorianki do odebrania w zakrystii u Pana Kościelnego
 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o
czystość Kościoła w Siedliskach, a dziękuję Pani Halinie Stanek; Grażynie
Nowickiej; Kazimierze Zagórskiej; Katarzynie Witkowskiej; Teresie
Kozneckiej i Piotrowi Kalita i ofiarę 300 zł na kwiaty i potrzeby kościoła.
Serdeczne Bóg zapłać Pani Bożenie Sepioł i Ewelinie Szela 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.

