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Wprowadzenie: W błogosławieństwach, które za chwilę usłyszymy w Ewangelii, zawarty jest program dla naszego 

chrześcijańskiego życia. Aby zasłużyć na błogosławieństwo Boga i otrzymać nagrodę nieba, czyli być szczęśliwymi już 

całą wieczność, teraz na ziemi mamy iść przez ziemię: pokornie 

czyniąc dobro, wprowadzając pokój, zabiegając o 

sprawiedliwość, przebaczając i okazując miłosierdzie, znosząc 

cierpliwie krzywdy i prześladowania. Módlmy się, by 

błogosławieństwa Chrystusa z kazania na Górze nie 

sprowadzały się tylko do formuły katechizmowej, ale z pomocą 

Bożej łaski rzeczywiście stały się programem naszego 

chrześcijańskiego życia. Rozpoczynając dzisiaj duchowe 

przygotowanie do Święta Matki Bożej Gromnicznej módlmy 

się dzisiaj za wszystkie małżeństwa naszej parafii, aby Duch 

Święty odnowił w nich łaskę Sakramentu Małżeństwa, i 

wszystkie małżeństwa naszej parafii mogły żyłć w zgodzie i 

wzajemnej miłości.  

Ogłoszenia duszpasterskie: 

 Dzisiaj Msze święte o godz. 7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00 po południu Msza o 

godz. 15.00.  Piętnaście minut przed każdą Mszą Świętą wypominki roczne i modlitwy za zmarłych z 

naszych Rodzin. W sobotę o godz. 17.00 Msza Święta już z niedzieli. 

 W środę Nowenna do MB Patronki Parafii a w piątek Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Zapraszam 

parafian do wspólnej modlitwy. 

 W czwartek UROCZYSTOŚĆ OFIAROWANIA PAŃSKIEGO – czyli Święto Matki Bożej Gromnicznej. 

Msze św. będą sprawowane według porządku świątecznego, czyli przed południem tak jak w niedzielę, czyli o 

godz. 7.00; 9.30. 11.00 a po południu o godz. 17.00. Głobikówka 8.15 NA WSZYSTKICH  

MSZACH ŚWIĘTYCH POŚWIĘCENIE GROMNIC. Jest to także ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA 

KONSEKROWANEGO. Ofiary składane w tym dniu na tace przeznaczone są na klasztory klauzurowe, czyli 

oddane wyłącznie modlitwie.   

 W tym tygodniu przypada I PIĄTEK MIESIĄCA LUTEGO. Jest to DZIEŃ MISYJNY w parafii. Okazja 

do spowiedzi pół godziny przed mszami w tygodniu. A w środę i w piątek od godz. 16.00 Na środę 

zapraszam dzieci które praktykują I piatki miesiaca. 

 I SOBOTA MIESIACA LUTEGO. Zmiana Tajemnic Różańcowych. Na 16.30 zapraszam Róże 

Różańcowe. Różaniec poprowadzi Róża Zelatorki Pani Marii Kuk. Msza Święta w intencji tej Róży i ich 

Rodzin. 

 Trwa w parafii wizyta duszpasterska, zwana kolędą: 

 Czwartek – 2 LUTY 2023 od godziny 13.00 HUTA od P. Małgorzaty i Józefa Podraza do P. Marii i 

Marcina Kmiotek 

              LEKTORZY: Gabriel Wadas i Kacper Łazowski 

 Sobota – 4 LUTY 2023 od godziny 9.00 -  HUTA i PRZYMIARKI od P. Teresy Popiela do P. Anny 

Piekarczyk              

LEKTORZY: Gabriel Wadas i Kacper Łazowski 

 Niedziela – 5 LUTY 2023 – od godziny 16.30 – DOM NAUCZYCIELA od P. Barbary Surdel do P. 

Alicji Jarmusz 

LEKTORZY/ MINISTRANCI: Szymon MADUZIA i Karol NOWICKI 

 W PIĄTEK PO MSZY WIECZORNEJ możemy już pościągać dekoracje świąteczne. Najlepiej zrobią to ci, 

którzy pomagali przygotować kościół do świąt. Stąd wielka prośba do Panów, którzy pomagali obsadzać 

choinki; młodzieży i lektorów, którzy pomagali rozkładać szopkę oraz Pań, które ubierały choinki, 

rozkładały stroiki by w czwartek po Mszy pomogli to rozebrać, poskładać i dobrze zabezpieczyć na 

przyszły rok. 

 Od poniedziałku rozpoczniemy Msze Gregoriańskie za Śp. + Grzegorza Kudłacz i Śp. + Józefa Nowickiego, 

które powstały z intencji pogrzebowych. W zakrystii u Pana Kościelnego do odebrania grafiki tych 

gregorianek. 

 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość naszego Kościoła, a dziękuję 

Pani oraz ofiarę 250 zł na potrzeby Kościoła. Niech Patronka Parafii,  MB Siedliska Pani wyprasza Boże 

błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece. Dziękuję tym, którzy dbali o 



czystość Kościoła w Głobikówce Pani oraz za ofiarę 140 zł na potrzeby Koscioła w Głobikówce. Niech MB 

Wspomożycielka Wiernych Patronka Kościoła wyprasza wszystkim Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego 

zdrowia, i ma zawsze w swojej opiece 

 

 

 

 

 

 


