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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.
Ofiary, które dzisiaj składamy na tacę przeznaczone są na Seminarium Duchowne
w Tarnowie jako nasza wielkopostna jałmużna.

Ogłoszenia duszpasterskie: Msze Święte dzisiaj w naszym Kościele będą:
suma o godz.

11.00.

po południu o godz.

14.30

7.00; 8.15

Głobikówka;

9.30;

PIERWSZE NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI Z

KAZANIEM PASYJNYM i zaraz po nim Msza Święta z godz. 15.00, ale już bez kazania. Piętnaście minut
przed każdą Mszą wypominki i modlitwy za zmarłych z naszych rodzin.
 W dalszym ciągu zapraszam do licznego udziału w nabożeństwach wielkopostnych i pasyjnych wszystkich
parafian, by zyskiwać odpusty. Życzmy sobie by było tak jak w piątek na Drodze Krzyżowej, gdzie mieliśmy
pełny Kościół dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych. W czasie Gorzkich Żali są zbierane ofiary na
przygotowanie Kościoła do Świąt Wielkanocnych.
 W piątek kolejne NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ o godz.

17.00,

a po nim Msza Święta

wieczorna. W Głobikówce DROGA KRZYŻOWA o godz. 15.00 Na nabożeństwa Drogi Krzyżowej
zapraszam wszystkich parafian, a w sposób szczególny dzieci i młodzież szkolną. Jeszcze zostały plansze z
naklejkami Drogi Krzyżowej dla dzieci szkolnych. Można je zabrać w zakrystii.
 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”.
 Jak co roku włączamy się w Wielkanocne Dzieło Caritasu. U Pana Kościelnego w zakrystii można nabywać
baranki i paschaliki wielkanocne. Składając ofiarę przy zakupie wspieramy różne dzieła charytatywne
prowadzone przez Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz pomagamy chorym dzieciom. W tym roku jest to także
pomoc materialna do uchodźców wojennych z Ukrainy. Mamy w ten sposób okazję do jałmużny
wielkopostnej.
 Serdeczne Bóg zapłać PANU KRZYSZTOFOWI MIRUS I JEGO PRACOWNIKOM za naprawienie
podbicia dachu na plebani, które zostały zerwane po ostatniej wichurze. Niech Patronka parafii wyprasza
błogosławieństwo i wszelką pomyślność dla Pana Krzysztofa i jego firmy.
 Spotkania LSO: Kandydaci na ministrantów w sobotę o godz. 10.00, natomiast Kandydaci na Lektorów w
sobotę o godz. 11.00 Spotkania odbędą się na plebanii. Obecność obowiązkowa.

Jak to już było ogłaszane w środę popielcową Gmina Brzostek organizuje pomoc dla partnerskich Gmin na
Ukrainie w Baturynie i Pliszkach, które obecnie znajdują się pod okupacją rosyjską. Nie można tam wysłać żadnych
darów, dlatego Gmina Brzostek organizuje zbiórkę finansową. W związku z tą zbiórką finansową informujemy, że
wpłat i ofiar pieniężnych można dokonywać bezpośrednio u Strażaków przy Remizie OSP Siedliska - Bogusz w
dzisiaj po każdej niedzielnej Mszy. Wpłaty można dokonywać także codziennie u Pana Sołtysa Bogdana Stanek z
Siedlisk, oraz u Pana Sołtysa Jerzego Kmiecika z Głobikówki przy podatku i Pana Sołtysa Adama Czyż ze
Smarżowej również przy podatku lub bezpośrednio na konto Nr rachunku bankowego 76 8589 0006 0080 0210
0143 0005; tytuł przelewu: Pliszki i Baturyn.
 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość
naszego Kościoła i jego otoczenia, a dziękuję Pani Stanisławie zastawny, Józefowi
Wołowiec, Marii Kieljan, Zofii Czapla i Danucie Czekaj oraz ofiarę 100 zł na potrzeby
Kościoła. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego
zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.

