11 kwietnia 2021 – II Niedziela Wielkanocy
– ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA Wprowadzenie: Dzisiaj w II Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Święto
Miłosierdzia Bożego. Ustanowił je Św. Jan Paweł II dla całego Kościoła w
dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku. Tego święta życzył
sobie sam Pan Jezus, który powiedział do Świętej siostry Faustyny: „Pragnę,
aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a
szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym wylewam całe morze łask
na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza
przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia
win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną
łaski”. Dziękując Panu Bogu za dar Jego miłosierdzia, równocześnie
prośmy, abyśmy naprawdę chcieli i potrafili z tego daru korzystać dla
naszego duchowego dobra i zbawienia.

 Ogłoszenia duszpasterskie:
Kościele będą:

11.00

7.00; 8.15

Msze Święte dzisiaj w naszym
Głobikówka;

po południu Msza o godz.

13.00

9.30;

suma o godz.

oraz o godz.

15.00

Dzisiaj o godz. 16.45 pogrzeb ŚP. + JANA CHODÓR, pół
godziny wcześniej Różaniec za zmarłego. Polecajmy zmarłego parafianina miłosierdziu Bożemu w
naszych codziennych modlitwach. Piętnaście minut przed każdą Mszą wypominki za zmarłych z naszych
rodzin.
 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 roku, według którego zgromadzenia
religijne i kult mogą się odbywać przy zachowaniu dystansu 1,5 metra, oraz nie więcej niż 1 osoba na 20 m2
pod warunkiem przestrzegania zakazu zakrywania ust i nosa. W naszym Kościele daje to limit 75 osób
na jednej Mszy czy nabożeństwie
 Ponieważ mamy nagłośnienie gdyby było więcej osób, to można stać wokół Kościoła, oczywiście przy
zachowaniu zasad bezpieczeństwa, dystans, maseczki, będzie włączone zewnętrzne nagłośnienie, jeden
kapłan Komunie Świętą dla tych na zewnątrz będzie rozdawał na dużych schodach.
 Niedziela Miłosierdzia rozpoczyna w Kościele TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA. Z tej racji dzisiaj przy
wyjściu z Kościoła można złożyć ofiarę do puszki na dzieła miłosierdzia organizowane przez Caritas
Diecezji Tarnowskiej.
 Z okazji Święta Miłosierdzia można uzyskać ODPUST ZUPEŁNY pod zwykłymi warunkami, za pobozne
odmówienie Koronki do miłosierdzia Bożego w Kościele.
 W środę i czwartek o godz. 15.00 PRÓBA SCENARIUSZA I Komunii dla dzieci z klasy III.
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach Bogusz, a dziękuję Pani Dorocie Wójcik, Marcie Rogowskiej, Kazimierze
Kamińskiej, Marii Dziedzic i Halinie Maduzia oraz ofiarę 100 zł na dekoracje
w kościele. Serdecznie Bóg zapłać także tym, którzy troszczyli się o czystość
Kościoła w Głobikówce, a dziękuję Pani Bożenie Sepioł i Ewelinie Szela.
 Dziękuję Strażakom z OSP za wczorajszą dezynfekcję naszego
Kościoła. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę
dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.

