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Wprowadzenie: Dzisiaj usłyszymy najpiękniejsze zdanie Ewangelii:
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne”. To zdanie pozwala nam zrozumieć naszą niezwykłą godność
i nadprzyrodzoną wartość. Najlepiej wyraził to Św. Augustyn słowami:
„Człowiecze, zrozum, jak wiele u Boga znaczysz!” Dodaje on jednak:
„zrozum także, jak wielki ciąży na tobie dług wdzięczności”. Naszą
wdzięczność okażemy Bogu, kiedy w tym czasie łaski i zbawienia
jakim jest Wielki Post podejmiemy trud nawrócenia.
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.
 W środę o godz. 17.00 – Nowenna do MB Patronki Parafii. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
 W piątek kolejne NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ O GODZ.
wieczorna. W Głobikówce Droga Krzyżowa o godz.

14.30.

16.30, a po nim

Msza Święta

W Głobikówce przez cały tydzień o godz.

15.00 Msze Święte gregoriańskie za Śp. + Krystynę Wach, w poniedziałek z powodu pogrzebu o godz.
8.00 .
 W piątek UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP. Mimo, że nie jest to święto
obowiązkowe to jednak z racji ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Świętego Józefa Biskup
Ordynariusz zaprasza do udziału we Mszy nie tylko solenizantów ale wiernych, bowiem z tym rokiem Św.
Józefa związany jest DAR SPECJALNYCH ODPUSTÓW. I tak, Penitencjaria Apostolska w dniach
dedykowanych Świętemu Józefowi, czyli 19 marca i 1 maja udziela odpustu zupełnego. Aby umożliwić
zyskanie tego odpustu, można go ofiarować za zmarłych, w piątek w naszym Kościele będzie inny
porządek Mszy Świętych: o godz. 7.00, 10.00 i 17.00 w GŁOBIKÓWCE o godz. 8.15 i 15.00 W
piątek z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 Składka z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na zapłacenie rachunku z ogrzewanie Kościoła, który
wynosi ponad 6,5 tysiąca złotych, jest to odczyt szacunkowy, nie wiem ile będzie wynosić wyrównanie.
Przypomnę, że ja już zapłaciłem w grudniu pierwszy rachunek za ogrzewanie Kościoła na ponad 4,5
tysiąca złotych. Dlatego proszę o ofiarność i solidarność w składanej ofierze.
 Spotkanie DSM w sobotę o godz. 10.00 na plebanii
 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 Zofii Lorek, Marcie Lorek, Józefie Kumiega, Wiesławie Łukasik i Annie
Dachowskiej oraz ofiarę 100 zł na dekoracje w kościele. Serdecznie Bóg zapłać
także tym, którzy troszczyli się o czystość Kościoła w Głobikówce, a dziękuję
Pani Barbarze Kalina i Bogusławie Cieślik; Dziękuję Strażakom z OSP za
wczorajszą dezynfekcję naszego Kościoła. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże
błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.

