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Wprowadzenie: W dzisiejszej Ewangelii Jezus oczyszcza świątynię z 

kupców i handlu. Bo każda świątynia przez specjalny obrzęd konsekracji , 

czyli poświęcenia staje się miejscem przeznaczonym do wyłącznej służby i 

chwały Bożej. I od tego momentu świątynia nie może on służyć żadnym 

świeckim celom.  Dzisiejsza Ewangelia kryje w sobie również sens głębszy. 

Każdy z nas od chwili chrztu świętego jest świątynią Bożą. Według Świętego 

Pawła Apostoła winniśmy  nie mniej niż o nasze świątynie z cegły czy 

kamienia, troszczyć się także o porządek i piękno moralne tej świątyni, jaką 

jest nasze serce i sumienie. Niech to oczyszczenie świątyni Jerozolimskiej 

przez Jezusa będzie dla nas zachętą do oczyszczenia naszej duszy i sumienia 

z tego co grzeszne i złe, poprzez spowiedź wielkopostną na nadchodzące 

święta Wielkanocne. 
 

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  W czasie Gorzkich Żali 

zbierane są ofiary na przygotowanie Kościoła do Świąt Wielkanocnych. Prosimy o ofiarność na ten cel. Piętnaście 

minut przed każdą Mszą wypominki za zmarłych z naszych rodzin.  

 Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w ramach składki inwestycyjnej. Złożyliście 19 470 zł z Siedliska 

– Bogusz, Smarżowej, Bączałki i Grudnej Dolnej oraz 3590 zł z Głobikówki i Kamionek, dziękuje tym 

którzy wpłacili ofiarę na konto parafialne, razem wpłaty to 550 zł. Wszystkich ofiarodawców, wpisałem 

do Księgi Ofiarodawców naszej parafii. Wszystkich ofiarodawców będziemy polecać opiece Matki 

Najświętszej w ramach środowej nowenny prosząc o Boże błogosławieństwo i łaskę dobrego zdrowia.  

 W środę o godz. 17.00 –  Nowenna do MB Patronki Parafii. Zapraszam do wspólnej modlitwy.  

 W poniedziałek przypada DZIEŃ KOBIET. Dlatego w piątek 12 marca w czasie Mszy będziemy się 

modlić się za PANIE Z KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH I WSZYSTKIE KOBIETY naszej parafii z 

intencji Pana Sołtysa Bogdana Stanek, aby cieszyły się szacunkiem w swoich środowiskach, obfitością 

Bożej łaski, dobrym zdrowiem  i opieką Patronki Parafii, na każdy dzień swojego życia.  

 W piątek kolejne NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ O GODZ. 16.30, a po nim Msza Święta 

wieczorna. Gdy idzie o wasz udział w nabożeństwa pasyjnych (Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali) jest 

dobrze, że aż się chce modlić. Choć zawsze mogłoby być lepiej. Dobrze by było gdyby każdy parafianin 

choć raz był na nabożeństwie pasyjnym, jeśli oczywiście nie jest przeszkodzony wiekiem, chorobą i 

innymi poważnymi sprawami. W Głobikówce Droga Krzyżowa o godz. 14.30. W Głobikówce przez cały 

tydzień o godz. 15.00 msze Święte gregoriańskie za Śp. + Krystynę Wach. 

 Spotkanie DSM – u w sobotę  godz. 10.00. W piątek dziewczynki poprowadzą Drogę Krzyżową.   

 W zakrysti u Pana Kościelnego  można nabywać BARANKI I PASCHALIKI WIELKANOCNE. 

Składając ofiarę pomagamy chorym i najuboższym i wspieramy akcje Caritasu.  

 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o 

czystość Kościoła w Siedliskach - Bogusz, a dziękuję Pani Zofia Orkisz, Józef 

Wołowiec, Zofia Kurcz, Izabela Kurcz, Mateusz i Adam Kopala oraz ofiarę 

100 zł na dekoracje w kościele. Serdecznie Bóg zapłać także tym, którzy 

troszczyli się o czystość Kościoła w Głobikówce, a dziękuję Pani Marii Warżel 

i Elżbiecie Kmiecik; Dziękuję Strażakom z OSP za wczorajszą dezynfekcję 

naszego Kościoła. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, 

łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.  

 

 

 


