13 marca 2022 – II Niedziela Wielkiego Postu – Rok C
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 doświadczamy cierpienia i choroby,
opuszczenia i samotności. Chrystus zapowiada dzisiaj swoim Apostołom
swoją mękę i śmierć na krzyżu. Oni jednak nie mogą jeszcze zrozumieć, że
do chwały droga często wiedzie przez krzyż. Dlatego Jezus aby wzmocnić
ich wiarę zabiera swoich uczniów na Górę Tabor, gdzie przemienia się
wobec nich. Niejako przez chwilę przeżywają oni piękno i urok życia w
niebie. Módlmy się by nasze dzisiejsze spotkanie z Jezusem w Eucharystii
umocniło naszą wiarę i napełniło nas duchem męstwa w dźwiganiu krzyża
swojej codzienności. Dzisiaj także przeżywamy „Dzień modlitwy, postu i
solidarności z misjonarzami, pod hasłem – „Razem z misjonarzami
głośmy Ewangelię”
Ogłoszenia duszpasterskie: Msze
Święte dzisiaj w naszym Kościele będą:

7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00. po południu

o godz. 14.30 KOLEJNE NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI Z KAZANIEM PASYJNYM (RACHUNEK
SUMIENIA) i zaraz po nim Msza Święta z godz. 15.00, ale już bez kazania. Składka zbierana w czasie
Gorzkich Żali przeznaczona na przygotowanie Kościoła do Świąt Wielkanocnych. Piętnaście minut przed
każdą Mszą wypominki i modlitwy za zmarłych z naszych rodzin. Dzisiaj przy wyjściu z Kościoła składamy

ofiary do puszek na ogólnopolski fundusz misyjny, jako wsparcie dla polskich misjonarzy głoszących
Dobrą Nowinę w 96 krajach świata.
 W sobotę 19 marca przypada Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP i Patrona Kościoła. Należy on
do wielkich naszych wspomożycieli przed Bogiem, dlatego w sobotę przez jego wstawiennictwo
będziemy się modlić o dar pokoju dla umęczonej wojną Ukrainy. Msze Święte w tym dniu będą o godz.

7.00; 10.00 i o godz. 17.00

wieczorem. W Głobikówce o godz. 15.00. Zapraszam do wspólnej
modlitwy zwłaszcza solenizantów i solenizantki.
 W środę o godz. 17.00 – Nowenna do MB Wspomożycielki Wiernych, Patronki Parafii i kolejna
intencja nowennowa ZA NASZĄ OJCZYZNĘ przez wstawiennictwo Św. Andrzeja Boboli, O DAR
POKOJU DLA UKRAINY a po niej Msza Święta. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
 W piątek -

Droga Krzyżowa o godz.

17.00

, którą poprowadzą DZIECI Z KLASY III

przygotowujące się do I Komunii. W Głobikówce w piątek Droga Krzyżowa o godz. 15.00
 Jak co roku włączamy się w Wielkanocne Dzieło Caritasu. W zakrystii u Pana Kościelnego można
nabywać baranki i paschaliki wielkanocne. Składając ofiarę przy zakupie pamiętajmy, że w ten sposób
wspieramy różne cele charytatywne Diecezjalnej Caritas i pomagamy chorym i najuboższym.
Minimalna cena to 7 zł. Mamy w ten sposób też okazję do jałmużny wielkopostnej.
 W tym tygodniu chcemy się włączyć w akcję Caritas Polska czyli w przygotowanie „Paczki dla
Ukrainy”. Nasza parafia otrzymała do przygotowania 8 takich paczek. Proszę się zgłaszać w zakrystii.
Lista proponowanych produktów i ich waga, które powinny znaleźć się w paczce na stronie parafialnej.
 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość naszego Kościoła i jego
otoczenia, a dziękuję Pani Danucie Wal; Grzegorzowi Kaput, Monice Kaput, Marii Kurcz, Alicji
Zdziarskiej i Teresie Michoń oraz ofiarę 100 zł na potrzeby Kościoła.
Niech Patronka Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego
zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.

