14 sierpnia 2022 – XXI Niedziela Zwykła – Rok C
Wprowadzenie do Mszy: W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi swoim
uczniom, że pójście za Nim to nie będzie sielanka czy wakacyjna przygoda.
Z powodu Jego Ewangelii będą musieli wycierpieć wiele przeciwności,
wrogości i prześladowań. Dlatego, że wierność moralnej nauce Jego
Ewangelii i życie według jej zasad nie wszystkim będzie się podobać a nawet
spowoduje, że będą w opozycji nawet do własnej rodziny i najbliższych.
Również i my będziemy w swoim życiu wiary dzielić te same nastroje i te
same odczucia jakie były udziałem uczniów Chrystusa. Niezależnie od tego
co nas spotka, zawsze naśladujmy Chrystusa, który nigdy się nie poddawał i
nigdy nie przestawał kochać. „Kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony” –
mówi nam Chrystus. I o tą łaskę wierności do końca dzisiaj prośmy dla siebie
i naszych rodzin.

Ogłoszenia duszpasterskie: Msze święte dzisiaj o godz.:

7.00, 9.30,

suma o godz.

11.00 i

15.00.

w Głobikówce o godz. 8.15 Przed każdą Mszą wypominki i modlitwa wstawiennicza
Kościoła za zmarłych z naszych rodzin. Dzisiaj przy wyjściu z Kościoła składamy ofiary do puszek
na katolickie Uczelnie Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.
 Jutro w poniedziałek UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP, w tradycji polskiej MATKI
BOŻEJ ZIELNEJ, patronki dobrych urodzajów. Jest to Święto obowiązkowe. Mamy obowiązek
uczestniczyć we Mszy pod sankcją grzechu ciężkiego. W tym dniu Msze Święte tak jak w niedzielę: o

7.00; 9.30; 11.00 i 15.00. W GŁOBIKÓWCE o godz. 8.15 Na wszystkich Mszach Świętych
odbędzie się błogosławieństwo bukietów ziół, zbóż i kwiatów.
 W środę nowenna do MB Patronki Parafii, a w piątek Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
Zapraszam parafian do wspólnej modlitwy.
 Powstał obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny. Przepis dotyczący obrazy uczuć
religijnych będzie precyzował m.in. rodzaje karalnych czynów - lżenie lub wyszydzanie Kościoła albo
związku wyznaniowego, jego dogmatów, obrzędów, a także publiczne znieważanie przedmiotu czci
religijnej krzyży, figur, kapliczek. W zakrystii zbierane są podpisy: Imię i nazwisko, PESEL, adres, podpis
i e-mail.
 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach, a
dziękuję Paniom Małgorzacie Szydłowskiej, Annie Szydłowskiej, Bożenie Kudłacz, Paulinie
Czarneckiej, Marii i Sylwii Nowickiej i ofiarę 250 zł na kwiaty i potrzeby kościoła. Dziękuję Paniom Z
KGW za stroiki pod kinkiety na jutrzejsze Święto i odpust parafialny. Sobotnim nowożeńcom
Magdalenie Czarneckiej i Pawłowi Samborskiemu dziękuję za kwiaty do
ołtarzy. W najbliższy czwartek o godz. 13.00 uroczystość ślubna Justyny
Podraza i Łukasza Baszy. Serdeczne Bóg zapłać Paniom Genowefie
Wrona i Annie Miśkiewicz 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.

