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Wprowadzenie:  Łatwo jest wierzyć w Boga w 

chwilach powodzenia i szczęścia, gdy wszystko się 

nam dobrze układa. O wiele trudniej jest wierzyć i ufać 

Bogu wtedy, gdy przyjdzie nam dźwigać ciężar krzyża, 

gdy spadają na nas same nieszczęścia i kłopoty. Mamy wtedy wrażenie, 

że Bóg jakby o nas zapomniał i jest głuchy na nasze wołanie. I aby w 

takich chwilach nie popaść w zwątpienie czy w rozpacz, potrzebna jest 

nam silna i głęboka wiara. Jezus dla umocnienia wiary, zabiera dziś 

Apostołów na Górę Przemienienia, gdzie mogli przez chwilę 

doświadczyć wspaniałości nieba. Gdzie, jak śpiewamy w jednej pieśni 

oazowej: łzy już nie płyną, wszystkie troski przeminą, a młodość wciąż trwa. Niech udział w niedzielnej Eucharystii 

umocni naszą miłość, wiarę i ufność w Boga. Dzisiaj przeżywamy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z 

Misjonarzami, którzy głoszą Ewangelię w 96 krajach świata. W ramach wielkopostnej jałmużny wspieramy 

misjonarzy duchowo przez modlitwę i materialnie przez składane ofiary. 

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. 13.00 natomiast o godz. 14.30 Nabożeństwo Gorzkich Żali z 

kazaniem pasyjnym i zaraz po nim Msza Święta zamiast o godz. 15.00 Piętnaście minut przed każdą Mszą 

wypominki za zmarłych z naszych rodzin. Dzisiaj przy wyjściu z Kościoła składamy ofiary do puszek na 

OGÓLNOPOLSKI FUNDUSZ MISYJNY jako nasze wielkopostne wsparcie i jałmużna dla misjonarzy. Dzisiaj 

SKŁADKA INWESTYCYJNA. Odwiedzą nas po domach przedstawiciele Rady Parafialnej i Rady Sołeckiej. 

Przyjmijmy ich życzliwie, gdyż ich trud służy dobru całej parafii. Z góry dziękuję i obiecuje modlitwę w intencji 

ofiarodawców w ramach cotygodniowych nabożeństw. Jak zawsze proszę o solidarność w składanej ofierze. 

 W dalszym ciągu zapraszam do licznego udziału w tych uświęconych tradycją nabożeństwach 

wielkopostnych i pasyjnych wszystkich parafian. W czasie Gorzkich Żali zbierane są 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. Już dzisiaj 

ogłaszam, że w piątek 12 marca o godz. 16 przed nabożeństwem Drogi Krzyżowej młodzież z parafii Brzostek 

oraz z parafii Siedliska Bogusz zaprezentuje piękny spektakl wielkopostny pt.: "Stąd wyjdzie iskra". 

Młodzież i ks. Wikariusz z Brzostku serdecznie zaprasza. 

 W Głobikówce Droga Krzyżowa o godz. 14.30.  

 Spotkanie DSM – u w sobotę  godz. 10.00. W piątek dziewczynki śpiewają na Drodze Krzyżowej. 

 W środę o godz. 17.00 –  Nowenna do Matki Bożej, Patronki Parafii. Zapraszam do wspólnej modlitwy. 

 Jak co roku włączamy się w Wielkanocne Dzieło Caritasu. Można u ministrantów i lektorów nabywać 

BARANKI I PASCHALIKI WIELKANOCNE. Składając ofiarę przy zakupie wspieramy różne działa 

charytatywne Caritas i pomagamy chorym i najuboższym.  

 W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca Marca. Msza Święta wotywna o Najświętszym Sercu 

Pana Jezusa w piątek rano o godz. 6.30 i wieczorem o godz. 17.00. W Głobikówce w I Piątek Miesiąca Msza 

o godz. 15.00. Jest to DZIEŃ MISYJNY w parafii, wspieramy duchowo i materialnie przez ofiary składane 

na tacę Dzieło Misyjne Kościoła. Okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszami, a w piątek od godziny 16.00, a 

w Głobikówce o godz. 14.30.  W I Sobotę Miesiąca Msza wotywna o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 17.00 

na która zapraszam Czcigodnych Zelatorów i Członków Żywego Różańca. Po Mszy ZMIANA TAJEMNIC 

RÓŻAŃCOWYCH. W tym dniu przypada 8 Rocznica Wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. 

Wspierajmy Jego posługę dla kościoła naszymi modlitwami. 



 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się 

o czystość Kościoła w Siedliskach - Bogusz, a dziękuję Pani Dorocie 

Kmiecik, Anecie Kieca, Natalii Kurcz, Annie Kudłacz, Marii Nowickiej i 

Krystynie Czachara oraz ofiarę 120 zł na dekoracje w kościele. Serdecznie 

Bóg zapłać także tym, którzy troszczyli się o czystość Kościoła w 

Głobikówce, a dziękuję Pani; Dziękuję Strażakom z OSP za wczorajszą 

dezynfekcję naszego Kościoła. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże 

błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.  

 

 


