21 luty 2021 – I Niedziela Wielkiego Postu – Rok B
Wprowadzenie: Dzisiejsza liturgia Słowa Bożego
przestrzega nas przed bagatelizowaniem grzechu i szatana,
który jest jego głównym sprawcą. Papież Benedykt XVI
powiedział, że „największym osiągnięciem szatana w
naszych czasach jest to, że ludzie przestali wierzyć w jego
istnienie i nic już nie nazywają grzechem”.
Wspaniałą okazją do tego, aby odwrócić się od szatana i
grzechu oraz wstąpić na drogę miłości Boga i bliźniego jest
czas Wielkiego Postu. Módlmy się byśmy często korzystali z
sakramentu pokuty, czyli spowiedzi, która osłabia w nas złe
skłonności, daje siłę do dobra i walki z szatanem.

7.00; 8.15 Głobikówka;
9.30; suma o godz. 11.00. po południu Msza o godz. 13.00 natomiast o godz. 14.30 Nabożeństwo
Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym i zaraz po nim Msza Święta zamiast 15.00 Piętnaście minut przed
Ogłoszenia duszpasterskie: Msze Święte dzisiaj w naszym Kościele będą:

każdą Mszą wypominki i modlitwy za zmarłych z naszych rodzin.
 W dalszym ciągu zapraszam do licznego udziału w tych uświęconych tradycją nabożeństwach
wielkopostnych i pasyjnych wszystkich parafian. W czasie Gorzkich Żali będą zbierane ofiary na
przygotowanie Kościoła do Świąt Wielkanocnych. Prosimy o ofiarność na ten cel.
 W piątek kolejne Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16.30, a po nim Msza Święta wieczorna. Na
nabożeństwa Drogi Krzyżowej zapraszam wszystkich parafian, a w sposób szczególny dzieci i młodzież
szkolną. Jeszcze można zabrać plansze z naklejkami Drogi Krzyżowej dla dzieci
szkolnych.

W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z
Misjonarzami. Z tej racji po Mszy zbiórka do puszek na Ogólnopolski Fundusz Misyjny
„Ad Gentes”.

W przyszłą niedzielę składka inwestycyjna. Ostatnia była w listopadzie. W
marcu przymierzam się do wymiany ogrzewania, kanalizacji i całej hydrauliki. Będzie to
kolejny kredyt, ale musze mieć 25 procent udziału własnego. Przeznaczymy na to najbliższą składkę
inwestycyjną stąd proszę o ofiarność na ten cel i solidarność w składanej ofierze. Spotkanie Rady
Parafialnej w najbliższą sobotę po Mszy wieczornej. Przedstawicieli Rady Parafialnej zapraszam na
plebanię.
 Jak co roku włączamy się w Wielkanocne Dzieło Caritasu. Można już u ministrantów i lektorów
nabywać baranki i paschaliki wielkanocne. Składając ofiarę przy zakupie wspieramy różne cele
charytatywne Diecezjalnej Caritas i pomagamy chorym i najuboższym. Mamy w ten sposób okazję do
jałmużny wielkopostnej.
 W ubiegłym tygodniu wysłałem 60 intencji pogrzebowych i stypendia za nie Ojcom Franciszkanom do
Lwówka Śląskiego, gdzie pracuje mój brat Stanisław. Oni mają dużą wspólnotę, więc szybciej mogą
odprawić nasze intencje pogrzebowe. Ja w ogłoszeniach będę podawał które intencje pogrzebowe będą
poza parafią, a w modlitwie eucharystycznej będziemy wspominać tych zmarłych również w naszym
Kościele. I tak od 1 marca w parafii z intencji pogrzebowych będą sprawowane Msze gregoriańskie za
zmarłego Śp. + Józefa Halsa i Śp. + Janinę Kudłacz, a poza parafią w Lwówku Śląskim za Śp. +
Edwarda Kolbusz i Śp. + Genowefę Wadas. Grafiki tych odprawianych Mszy pogrzebowych będą do
odebrania w przyszłą niedzielę w zakrystii.
 Spotkania LSO: Ministranci w poniedziałek 16.00, a po Mszy lektorzy starsi o 17.30. Natomiast w
piątek lektorzy młodsi o godz. 15.30
 W sobotę o godz. 10.00 spotkanie DSM na plebanii.

 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach Bogusz, a dziękuję Pani Halinie Kopacz, Adamowi Dziadura, Annie Zdziarskiej, Lucynie Mirus,
Halinie Kumiega, Mieczysławowi Tokarz oraz ofiarę 120 zł na
dekoracje w kościele. Dziękuję Pani Anecie Czyż za dekoracje
wielkopostne. Serdecznie Bóg zapłać także tym, którzy troszczyli się
o czystość Kościoła w Głobikówce, a dziękuję Pani Ewie Szeli, i
Rodzinie Wicek; dziękuję także za dekorację wielkopostne Pani
Marii Parat i Bronisławie Sypień Dziękuję Strażakom z OSP za
wczorajszą dezynfekcję naszego Kościoła. Niech Patronka Parafia
wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma
zawsze w swojej opiece.

