
15 maja 2022 – V Niedziela Wielkanocy – Rok C 

Wprowadzenie do Mszy Świętej: Jezusowe słowa, które wypowiada 

do nas w Ewangelii wydają się dość oczywiste. Jezus pragnie, by Jego 

uczniowie darzyli się nawzajem miłością. Miłość ma być znakiem 

rozpoznawczym Jego uczniów. Odpowiedź na pytanie: dlaczego miłość 

jest taka ważna jest prosta. Bóg, który jest miłością, stworzył nas z 

miłości i do miłości. To miłość decyduje o najważniejszych sprawach 

naszego ziemskiego życia: o tym, czy nasze życie ma sens oraz o tym, 

czy czujemy się szczęśliwi. To miłość zdecyduje również o naszej 

wieczności. Bo u Boga tylko ona się liczy.  Eucharystia, jak powiedział 

papież Franciszek, jest szkołą i źródłem miłości. Uczestnicząc w 

Eucharystii, módlmy się słowami znanej pieśni: Panie serce wielkie 

nam daj! 

 Ogłoszenia duszpasterskie:  Msze Święte dzisiaj w naszym Kościele będą: 7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; 

suma o godz. 11.00 i po południu Msza o godz. 15.00  o 14.45 NABOŻEŃSTWO MAJOWE. Piętnaście 

minut przed każdą Mszą wypominki za zmarłych z naszych rodzin. 

 Dzisiaj  SKŁADKA INWESTYCYJNA. W związku z tą składką odwiedzą nas po domach przedstawiciele 

Rady Parafialnej i Rady Sołeckiej, przyjmijmy ich jak zawsze życzliwie gdyż ich trud służy dobru parafii. 

  W przyszłą niedzielę 22 maja 2022 roku W KOŚCIELE W GŁOBIKÓWCE O GODZINIE 11.00 

BĘDZIEMY PRZEŻYWAĆ UROCZYSTOŚĆ  ODPUSTOWĄ KU CZCI NMP WSPOMOŻYCIELKI 

WIERNYCH - PATRONKI TEGO KOŚCIOŁA.  

Sumie odpustowej będzie  przewodniczył Ks. Kamil KARPIŃSKI, 

wikariusz parafii w Łękach Górnych, a także katecheta w SP Siedliskach - 

Bogusz.  Ja to zawsze powtarzam, że odpust to jakby Imieniny danego 

Kościoła, w tym dniu sama Matka Boża w tytule Wspomożenia Wiernych 

składa nam życzenia wypraszając nam różne łaski Boże. Uczyńmy 

wszystko, aby ta uroczystość odpustowa była okazała. W imieniu 

mieszkańców Głobikówki serdecznie zapraszam na uroczystość odpustową 

parafian i gości.  

 Przypominam, że NABOŻEŃSTWA MAJOWE codziennie o godzinie 18.00 a w niedzielę o godz. 14.45. 

W Kościele w Głobikówce codziennie o godz. 16.00, a w niedziele po Mszy.  

 W piątek pół godziny przed nabożeństwem majowym zapisy chętnych chłopców z klasy II i III do LSO przy 

naszej parafii. 

 W sobotę w Głobikówce pół godziny przed Mszą zbiórka ministrantów i dziewczynek z DSM przed 

odpustem. 

 Serdecznie dziękuję Rodzinie Wicek z Głobikówki za ufundowanie dla Kościoła złoconego kociołka na wodę 

święcona. Niech  MB Wspomożycielka Wiernych obdarza dobrym zdrowiem i ma w swojej opiece. 

 Dziękuję TEGOROCZNYM BIERZMOWANYM I ICH RODZICOM ZA DAR OŁTARZA, który 

dołożymy do zakupienia II ołtarza na Boże Ciało. I ołtarz ufundowali mieszkańcy Smarżowej w ubiegłym 

roku przy okazji przygotowania ołtarza na Boże Ciało.  Taki OŁTARZ NA BOŻE CIAŁO kosztuje 1600 zł 

Zostały do ufundowania jeszcze dwa. Niech Matka Boża Patronka Parafii wyprasza młodzieży z klasy VIII 

Boże błogosławieństwo i Światło Ducha Świętego w egzaminach na zakończenie szkoły i ma w swojej opiece. 

 Dnia 24 maja tj. wtorek od godz. 9.00  CENTRUM MEDYCZNYM S-MED. W miejscowości Brzostek; ul. 

Mysłowskiego 5B odbędzie się kompleksowe badanie wzroku wraz z możliwością zakupu okularów. 

Szczegółowe  w Salonie Optycznym. 

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

czystość naszego Kościoła, (3 godziny sprzątania) a dziękuję Pani Zofii 

Szydłowskiej, Marii Wodzień, Agnieszce Kumiega, Bernadecie Czyż i Agnieszce 

Czyż oraz ofiarę 250 zł na potrzeby Kościoła. Niech Patronka Parafii wyprasza 

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


