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Wprowadzenie:  Opowiedziana przez Chrystusa w dzisiejszej Ewangelii 

przypowieść „O synu marnotrawnym” powtarza się nieustannie. Tak 

bowiem jak ten ojciec z przypowieści przebaczył swojemu synowi jego 

grzeszną przeszłość i przyjął go na powrót do rodzinnego  domu, tak samo 

Pan Bóg, nasz najlepszy Ojciec, zawsze gotowy jest nam przebaczyć nasze 

grzechy i przyjąć nas za swoje dzieci, jeżeli za swoje grzechy żałujemy i 

postanawiamy powrócić do życia według Jego przykazań. Dlatego 

módlmy się dzisiaj, aby jak najwięcej parafian skorzystało ze 

spowiedzi wielkopostnej, pojednało się z Bogiem i bliźnimi, czyli 

wróciło do domu Ojca. Bowiem ucztą, którą wyprawi nam Ojciec będą 

święta wielkanocne przeżyte w atmosferze zgody, miłości i życzliwości. 

 

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 (TEMAT: MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY)  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. 

 Od jutra Msze Święte i nabożeństwa wieczorne w naszym Kościele o godz. 18.00 

 W środę o godz. 18.00 –  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 czwartek pierwsza próba scenariusza I Komunii dla dzieci z klas III o godz. 16.00 

 W tym tygodniu przypada I PIĄTEK MIESIĄCA KWIETNIA. Jest to dzień misyjny w parafii, 

wspieramy Dzieło Misyjne Kościoła. Okazja do spowiedzi codziennie pół godziny przed Mszami. W 

pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.00 zmiana Tajemnic Różańcowych. Zapraszam Członków 

Żywego Różańca. Różaniec o godz. 17.30 poprowadzi Róża Zelatorki Pani Zofii Misielak. 

 W piątek -  Droga Krzyżowa o godz. 18.00 , którą poprowadzą DZIECI Z KLASY IV Z SP 

SIEDLISKA – BOGUSZ.  W Głobikówce w piątek Droga Krzyżowa o godz. 16.00 

 9 kwietnia 2022 tj. w sobotę o godz. 18.00 organizowana jest PLENEROWA DROGA 

KRZYŻOWA, w tym roku na Bączałce. Już dzisiaj zachęcam do udziału, i zaplanowaniu innych 

zajęć. Jak frekwencja parafian dopisze to co roku będziemy ją organizować przed świętami w innej 

części naszej parafii. Dlatego chcę serdecznie podziękować za inicjatywę tej Drogi Krzyżowej i 

pomoc w jej zorganizowaniu Sołtysowi z Bączałki Panu Krzysztofowi Szczepkowicz, oraz Paniom 

Annie Zdziarskiej i Dorocie Kmiecik.  

 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 dzieciom.  

 Sołtysi Wsi Głobikówka i Smarżowa dziękują mieszkańcom za życzliwość i złożoną  ofiarę na 

pomoc gminom partnerskim na Ukrainie. Zebrano Głobikówka 1200 zł, Smarżowa 766 zł. 

 Od 4 kwietnia rozpoczniemy Msze Gregoriańskie za Śp. + Janinę Czech i Śp. + Stanisława 

Miśkiewicza. Grafiki gregorianek do odebrania w zakrystii u Pana 

Kościelnego. 

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

czystość naszego Kościoła, a dziękuję Pani Annie Błoniarz, Stanisławowi 

Nowak, Krystynie Rogowskiej, Grzegorzowi Wołowiec i Katarzynie Kuk 

oraz ofiarę 100 zł na potrzeby Kościoła. Niech Patronka Parafia wyprasza 

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

 


