
10 kwietnia 2022–Niedziela Palmowa – Rok C 
 

Wprowadzenie:  Niedzielą Palmową rozpoczynamy w Kościele Wielki Tydzień w którym poprzez liturgię 

będziemy przeżywać największe tajemnicę naszego zbawienia. Jezus wjeżdżając do Jerozolimy wiedział, że 

niektórzy z tego wiwatującego tłumu i wołającego Hosanna, czyli „zbaw nas” za pięć dni będą krzyczeć: 

ukrzyżuj Go! Nie brak i wśród nas chrześcijan gotowych służyć Chrystusowi, gdy czasy są spokojne, gdy 

środowisko aprobuje naszą wiarę. Z trudem jednak przychodzi nam 

żyć po chrześcijańsku oraz dawać świadectwo Chrystusowi i Jego 

Ewangelii, gdy środowisko jest wrogie Kościołowi, a zwłaszcza gdy 

wiara wymaga od nas dużych wyrzeczeń. Słuchając dzisiaj Pasji, czyli 

opisu Męki i Śmierci Pana pamiętajmy, że to nie gwoździe przybijają 

Jezusa do krzyża, tylko nasze grzechy.  

Módlmy się za dzisiejszych ofiarodawców na ogrzewanie naszych 

Kościołów, aby doświadczyli sów psalmisty, że „radosnego dawcę 

miłuję Bóg” i cieszyli się łaską dobrego zdrowia oraz szczególna opieką 

MB Patronki Parafii. 

 

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: ZADOŚĆUCZYNIENIE BOGU I BLIŹNIM)  i zaraz po nim Msza 

Święta z godz. 15.00, ale już bez kazania. Piętnaście minut przed każdą Mszą wypominki i modlitwy za 

zmarłych z naszych rodzin. 

 Dzisiaj przy wyjściu z Kościoła składamy ofiary do puszek na WSD w Tarnowie. Składając ofiarę 

pamiętajmy, że utrzymuje się ono wyłącznie z ofiar księży i wiernych Diecezji.  

 Serdecznie dziękuję Panu Andrzejowi Wojnar za sobotnie podwożenie do chorych w parafii, niech 

patronka parafii obdarza łaską dobrego zdrowia i wyprasza potrzebne łaski.  

 Dziękuję za inicjatywę i pomoc w zorganizowaniu Drogi Krzyżowej Panu Sołtysowi z Bączałki Krzysztofowi 

Szczepkowicz, Paniom Annie Zdziarskiej i Dorocie Kmiecik, tym osobom, które prowadziły rozważania 

przed stacjami, starszym lektorom i dziewczynkom z DSM za przebranie się za postacie z Drogi Krzyżowej,  

Panu Organiście Andrzejowi Kieca za śpiew, oraz parafianom i gościom za obecność i wspólną modlitwę, 

bo było bardzo dużo osób. Tak jak mówiłem wczoraj wiele osób się trudziło, aby na drodze Krzyżowej 

głębokie przeżycie było.  

 Dziękuję Panom Zbigniewowi Wodzień, Władysławowi Czyż i naszemu Panu Organiście Andrzejowi 

Kieca za przepiękny śpiew Pasji, dzięki czemu mogliśmy bardziej przeżywać mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. 

Niech Św. Cecylia Patronka śpiewu i muzyki kościelnej wyprasza Boże błogosławieństwo w życiu osobistym, 

rodzinnym i zawodowym. 

 Dziękuję Pani Dorocie Angielskiej i Barbarze Raś za bezinteresowne wykonanie stroików wielkanocnych 

pod kinkiety do naszego Kościoła oraz gustownych palm dla kapłanów na dzisiejszą procesję. Niech MB 

Patronka Parafii ma w swojej opiece i obdarza łaską zdrowia. 

 W Wielki Poniedziałek po Mszy wieczornej chcielibyśmy rozłożyć stelarze Grobu Pańskiego i Ciemnicy oraz 

banery, tak aby Pani Aneta Czyż mogła przygotować dekoracje i kompozycje kwiatowe. Pan Sołtys Bogdan 

Stanek obiecał przyjść i przywieźć dużą drabinę. Jak by się znalazło jeszcze czterech mężczyzn to było by 

idealnie. 

 Jutro w Wielki Poniedziałek SPOWIEDŹ WIELKOPOSTNA w Kościele w Siedliskach od godz. 14.30 do 

18.00 z półgodzinna przerwą o godz. 16.00 – 16.30 Prośba by skorzystać w tym dniu ze spowiedzi. Ci, którzy 

nie pracują zawodowo by skorzystali w pierwszej turze, czyli od 14.30 

 Spowiedź wielkopostna dla dzieci i młodzieży szkolnej będzie w Wielki Wtorek w ramach rekolekcji szkolnych od 

godz. 10.00 do 11.00 W Wielką Środę próba scenariusza I Komunii dla dzieci klas III o godz. 11.00 

 Spowiedź wielkopostna w Kościele w Głobikówce będzie w Wielką Środę od godziny 15.00 do 16.00 



 Od jutra REKOLEKCJE SZKOLNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NASZYCH SZKÓŁ w Siedliskach 

– Bogusz i w Smarżowej. Dzieci codziennie gromadzą się w Kościele na godz. 9.00. W szkołach dzieci 

otrzymały informacje w sprawie autobusu szkolnego.  

 W Wielki Czwartek rozpoczyna się TRIDUUM PASCHALNE, w czasie którego poprzez liturgię 

przeżywamy największe Tajemnicę naszego zbawienia. Nie tylko je wspominamy, ale w nich 

uczestniczymy, bo poprzez liturgie to zbawienie się uobecnia. Dlatego zapraszam parafian do 

licznego udziału w tej przepięknej liturgii i modlitwie. 

 Dla ułatwienia wszystkie nabożeństwa Triduum Paschalnego a więc Wielki Czwartek, Wielki Piątek, 

i  Wielką Sobotę będą o godz. 18.00.  
 Dnia 26 kwietnia  tj. wtorek od godz. 9.00 w CENTRUM MEDYCZNYM S-MED. W Brzostku ul. 

Mysłowskiego 5B odbędzie się KOMPLEKSOWE BADANIE WZROKU wraz z możliwością zakupu 

okularów. Szczegóły w Salonie Optycznym Nowe Binokle Optyk. 

T R I D U U M   P A S C H A L N E 
 

WIELKI CZWARTEK – MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ O GODZ. 18.00 

 
 W Wielki Czwartek będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii i Kapłaństwa.  

 W Wielki Czwartek przyjęcie nowych ministrantów, nowych lektorów, oraz wręczenie paliuszy lektorskich 

lektorom starszym i krzyży szafarzom Komunii w naszej parafii. 

 Po Mszy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do CIEMNICY  i  adoracje do godziny 22.00 z zachowaniem 

limitu osób.   

 

WIELKI PIĄTEK – PAMIATKA MĘKI I ŚMIERCI JEZUSA NA KRZYŻU 

 Nabożeństwo liturii wielkopiątkowej o godz. 18.00. 

 W Wielki Piątek nie odprawia się Mszy Świętej.  

 W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i abstynencja. 

 W Wielki Piątek o godz. 15.00 Godziną Świętą rozpoczniemy Nowennę przed Świętem Miłosierdzia. 

 Adoracja Krzyża. Za adorację i ucałowanie krzyża MOŻNA ZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY. Ofiary, 

które składamy przy adoracji krzyża przeznaczone są do dyspozycji Ojca Świętego na miejsca kultu 

religijnego w Ziemi Świętej 

 Po Komunii Świętej, przeniesienie Pana Jezusa DO GROBU PAŃSKIEGO i adoracje do godz. 22.00 

 Prośba do Pana Komendanta Wojciecha Gąsior i Panów Strażaków z OSP Siedliska – Bogusz o 

pełnienie WARTY PRZY GROBIE PAŃSKIM. 

 W Wielki Piątek o godz. 16.00 Droga Krzyżowa w Głobikówce, a w Siedliskach Droga Krzyżowa 

będzie o godz. 21.00 z fragmentami z filmu PASJA, w sposób szczególny zapraszam młodzież. 

 

WIELKA SOBOTA – WIGILIA PASCHALNA 

 Przed południem POŚWIĘCENIE POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY.  

KOŚCIÓŁ W SIEDLISKACH:  godz. 8.00; 9.00; 10.00; i 11.00 

KOŚCIÓŁ w GŁOBIKÓWCE: godz. 12.00 

 W Wielką Sobotę w  ciągu dnia zapraszam na adoracje Krzyża i Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim. 

Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 18.00. 



 Poświęcenie ognia i paschału; Orędzie wielkanocne 

 Liturgia Słowa; Liturgia Chrzcielna i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 

 Liturgia Eucharystyczna 

 Na wieczorną liturgię prosimy przynieść świece.  

 W WIELKĄ SOBOTĘ na  zakończenie Liturgii Wigilii Paschalnej PROCESJA REZUREKCYJNA 

wokół Kościoła.  

 

WIELKANOC  – PAMIĄTKA ZMARTWYCHWSTANIA JEZUSA 

 
 Niedziela Wielkanocna  to KRÓLOWA WSZYSTKICH NIEDZIEL i największe święto wszystkich 

chrześcijan. W tym dniu Msze Święte tak jak w niedzielę czyli o godz. 7.00;  9.30, 11.00; po 

południu o godz. 15.00 W Głobikówce Msza w Wielkanoc o godz. 8.15 

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

Pani Jadwidze Raś; Bogumile Godek; Marii Klucznik, Panu Markowi Synowieckiemu i Janowi Smoroń 

oraz ofiarę 120 zł na potrzeby Kościoła. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę 

dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.  W tym tygodniu sprzątanie Kościoła na Święta 

Wielkanocne było by w Wielki Czwartek od godz. 8.00 

 

 


