18 kwietnia 2021 – III Niedziela Wielkanocy – Rok B
NIEDZIELA BIBLIJNA
Wprowadzenie: Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Biblijną.
Zatrzymujemy się pod tą amboną, ołtarzem Słowa Bożego, z tą
świadomością, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym
słowem, które pochodzi z ust Bożych. Pismo Święte jest podstawą
naszej wiary i mapą, która wskazuje nam kierunek i cel naszego
ziemskiego życia. Prośmy zatem Ducha Świętego, aby Słowo Boże było
dla nas wszystkich mocą i siłą w drodze do domu Ojca, byśmy nie
budowali swojego ziemskiego życia na piasku, ale na mocnym
fundamencie prawdy. Niech słowa Św. Hieronima, że „nieznajomość
Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” zachęcą nas do częstej
lektury Ewangelii, byśmy mogli się stać prawdziwymi świadkami Zmartwychwstałego Pana w naszej codzienności.

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.
za zmarłych z naszych rodzin.

13.00 oraz o godz. 15.00

Piętnaście minut przed każdą Mszą wypominki

 W środę spotkanie formacyjne dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania, czyli uczniów z klasy VII i
VIII. Obecność obowiązkowa. Kandydaci do sakramentu Bierzmowania z klasy VIII przynoszą karteczki z
imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia, parafią chrztu, oraz imię i nazwisko świadka
bierzmowania oraz imię do Bierzmowania. Te dane są potrzebne aby wypisać Karty do Bierzmowania, które
odbędzie się 4 maja 2021 o godz. 19.00. Na środowym spotkaniu rozdam także krzyżyki do Bierzmowania,
koszt 20 zł. Z powodu obostrzeń i limitów w Kościele bierzmowanie dla parafii Siedliska, Grudna i
Kamienica będzie w naszym Kościele. Prośba do Rodziców kandydatów by pomogli przygotować Kościół do
tej uroczystości.
 W piątek przypada Uroczystość Św. Wojciecha, bpa i męcz. głównego Patrona Polski, a w niedzielę święto
Św. Marka Ewangelisty. Zgodnie z tradycją w te dni będziemy przeżywać tzw. DNI MODLITW O
URODZAJE, czyli dni modlitw o błogosławieństwo pól i dla pracujących na roli oraz aby opatrzność Boża
zachowała nas, nasze domy, gospodarstwa i pola o wszelkich nieszczęść i klęsk żywiołowych, gwałtownej
niepogody, w tym roku będziemy się także modlić o ustanie epidemii koronawirusa. W piątek po Mszy
Wieczornej procesja błagalna wokół Kościoła i śpiewem litanii do wszystkich Świętych z modlitwami o
urodzaje, dobra pogodę i błogosławieństwo w pracy na roli.
 W sobotę DNI MODLITW O URODZAJE I MSZA ŚWIĘTA PRZY ODNOWIONYM KRZYŻU KOŁO
DOMU PAŃSTWA WŁADYSŁAWA I JÓZEFY SZYDŁOWSKICH W SAMRŻOWEJ. Przy tej okazji
składam wyrazy uznania i podziękowania Śp. + Władysławowi ora Jego żonie Pani Józefie, którzy byli przez
wiele lata kustoszami tego miejsca, dziękuje także tym, którzy przyczynili się do odnowienia tego Krzyża,
zwłaszcza Synom a dzisiaj proszą o modlitwę w intencji mieszkańców Smarżowej oraz o dobre urodzaje.
 W przyszłą niedzielę SKŁADKA INWESTYCYJNA. Ostatnia była pod koniec lutego. Po domach odwiedzą
nas przedstawiciele Rady Parafialnej i Rady Sołeckiej, przyjmijmy ich jak zawsze życzliwie gdyż ich trud
służy dobru naszej parafii. Jak mówiłem przymierzamy się do zmiany wystroju prezbiterium i mebli w
zakrystii. Przygotowanie do tego będzie dość długotrwałe. Mamy nadzieję, że tak jak udało się nam
wymienić nagłośnienie w Kościele, a była to dość spora inwestycja, to z
Bożą pomocą i pod opieką Patronki Parafii poradzimy sobie i z tą
inwestycją.
 W czwartek o godz. 15.00 PRÓBA GENERALNA
SCENARIUSZA I Komunii dla dzieci z klasy III.
 Od poniedziałku rozpoczniemy Msze Gregoriańskie za Śp. + Józefa
Chajec, grafik do odebrania w zakrystii.

 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach Bogusz, a dziękuję Pani Ilonie Kurcz – Gadziała, Jolancie Ciurkot, Lucynie Przewoźnik, Annie Wojdyło i
Bogumile Wróbel oraz ofiarę 100 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 Kościoła w Siedliskach i Głobikówce. Niech Patronka
Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.

