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Wprowadzenie: Poprzez porównanie życia do ziarna pszenicy, które wpadłszy w ziemię obumiera i daje życie nowym 

kłosom Jezus przygotowuje uczniów do swojej męki i śmierci na 

krzyżu. Słuchając dzisiaj Ewangelii o ziarnie, które musi umrzeć aby 

pojawiło się nowe życie zastanówmy się na dwa tygodnie przed 

Wielkanocą co w nas musi jeszcze obumrzeć, byśmy byli gotowi na 

święta. Bo Jezusowi nie zależy na naszej śmierci, ale chodzi Mu o to, 

abyśmy umierali dla tego co złe, grzeszne, niezgodne z wola Bożą i 

pozbawione miłości, bo to nie prowadzi nas do życia. I Wielki Post to 

najlepszy czas na to, aby w nas obumierał grzeszny człowiek, a 

poprzez trud nawrócenia rodził się człowiek Boży, czyli poprzez 

miłość otwarty na Boga i drugiego człowieka. Dzisiejsze ofiary, które 

składamy na tacę przeznaczone na zapłacenie rachunku na 

ogrzewanie Kościoła, prosimy o ofiarność i solidarność w 

składanej ofierze. 

 

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

suma o godz. 11.00 po południu Msza o godz. 13.00 natomiast o godz. 14.30 NABOŻEŃSTWO 

GORZKICH ŻALI Z KAZANIEM PASYJNYM i zaraz po nim Msza Święta zamiast o godz. 15.00  W 

czasie Gorzkich Żali zbierane są ofiary na przygotowanie Kościoła do Świąt Wielkanocnych. Prosimy o 

ofiarność na ten cel. Piętnaście minut przed każdą Mszą wypominki za zmarłych z naszych rodzin. 

 Epidemia trwa. Zachowujmy zasady – maseczki, dezynfekcja i dystans, wszędzie – również w kościele. 

Przypominam, że w Kościele obowiązują te same zasady, które dotyczą sklepów, a które cały czas są otwarte. 

W  Kościołach może przebywać 1 osoba na 15 m
2
  co w naszym przypadku przekłada się na około 100 osób. 

 Na stronie diecezjalnej Dziewczęcej Służby Maryjnej trwa głosowanie na NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ 

DSM Jak ostatnio – gromadzimy polubienia  pod poszczególnymi fotografiami. Trzeba odnaleźć fotografię 

podpisaną DSM – Siedliska – Bogusz. Głosujemy przez Facebook – a. Głosowanie trwa do dzisiaj.  

 W środę o godz. 17.00 –  Nowenna do MB Patronki Parafii. Zapraszam do wspólnej modlitwy.  

 W czwartek 25 marca przypada UROCZYSTOŚĆ 

ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO, która jest przeżywana jak 

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA. Biskup Ordynariusz w 

komunikacie gorąco nas zachęca do podjęcia DUCHOWEJ 

ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO, która polega na otoczeniu 

modlitewną opieką dziecka, które w łonie matki rozpoczęło 

historię swego życia, a którego życie jest zagrożone. To dziecko 

znane jest Panu Bogu. Duchowa Adopcja trwa dziewięć miesięcy 

tyle ile stan błogosławiony Matki. Osoby, które chcą podjąć 

duchową adopcję mogą zabrać w zakrystii książeczki Duchowej 

Adopcji, wypełnić i  w czwartek złożyć jako dar ofiarny na ołtarzu ostatnią stronę z tej książeczki. To jest 

najlepsza odpowiedź na cywilizację śmierci wyrażaną poprzez protesty za aborcją.  

 W piątek kolejne NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ O GODZ. 16.30, a po nim Msza Święta 

wieczorna. W Głobikówce Droga Krzyżowa o godz. 14.30. W Głobikówce przez cały tydzień o godz. 15.00 

Msze Święte gregoriańskie za Śp. + Krystynę Wach 

 Przyszła niedziela to NIEDZIELA PALMOWA. NA SUMIE O GODZ. 11.00 POŚWIĘCENIE PALM. Ze 

względów epidemicznych nie będzie procesji. Cały obrzęd poświęcenia palm odbędzie się w Kościele. 

Zapraszam RODZICÓW Z DZIEĆMI, LSO i DSM oraz MAŁYCH BOGUSZAN z tradycyjnymi i 

własnoręcznie wykonanymi palmami. Będziemy się wspólnie modlić aby wzrastały  w latach, w zdrowiu, mądrości 

i świętości.  

 SPOWIEDŹ PRZED ŚWIĘTAMI będzie w takiej formie jak przed Bożym Narodzeniem. Przez cały 

Tydzień dyżurujemy w konfesjonale pół godziny przed każda Mszą rano i wieczór, a w piątek i w Wielkim 

Tygodniu godzinę przed Mszą. Nie odkładajmy tej spowiedzi na ostatnie dni. 



 W przyszłą niedzielę składamy ofiary do puszek na Seminarium Duchowne w Tarnowie, jest do dla nas 

okazja do jałmużny postnej. Składając ofiarę pamiętajmy, że nasze Seminarium utrzymuje się wyłącznie z ofiar 

kapłanów i wiernych Diecezji Tarnowskiej.  

 Spotkanie LSO: MINISTRANCI w piątek o godz. 15.30 a LEKTORZY w piątek po Mszy wieczornej. 

 Próbujemy przygotować się do kolejnej inwestycji w naszym Kościele, czyli zmiany wystroju prezbiterium. 

Najpierw musimy przygotować drzewo na ten cel. Dlatego serdecznie dziękuję Panom Janowi Kordela, 

Tomaszowi Kordela i Kazimierzowi Nowak za poświęcony czas i podcięcie drzew w plebańskim lesie. Panu 

Łukaszowi Kordela dziękuję za przygotowanie wniosku do Starostwa w tej sprawie. Panu Sołtysowi 

Bogdanowi Stanek za koordynowanie tych prac i asystowanie Panu Leśniczemu. Dzisiaj pierwszy dzień 

wiosny, więc mogę zamknąć sezon zimowy przy Kościele i chcę podziękować tym, którzy odgarniali śnieg i 

dbali abyśmy zawsze mieli przejście na całą szerokość kostki. A dziękuje Panu Kościelnemu, Pani 

Gospodyni, Panu Sołtysowi Bogdanowi Stanek, bo od czasu do czasu potrzebny był ciężki sprzęt aby 

przepchać śnieg na boki, i trochę sobie, bo też mam w tym udział. Niech Patronka Parafii ma te osoby w 

swojej opiece i wyprasza łaskę dobrego zdrowia. 

 Dzisiaj przy Kościele w Siedliskach i Głobikówce Panowie Strażacy z OSP rozdają ulotki zachęcające do 

sczepienia przeciw COVI – 19 i rejestracji na szczepienie. Pan Komendant OSP Siedliska Wojciech Gąsior 

obiecał, że Strażacy przed świętami wielkanocnymi omiotą Kościół z pajęczyn i kurzu na gzymsach, ja już 

zakupiłem kij teleskopowy 11 metrowy, i różne szczotki, ale bez rusztowania się nie obejdzie,  prośba do 

Panów Strażaków, by wykonać to w tym tygodniu bo po niedzieli palmowej będziemy przygotowywać 

dekoracje wielkanocne. 

 Dnia 6 kwietnia (WTOREK) od godz. 8.30 w CENTRUM MEDYCZNYM S-MED. W Brzostku, 

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

Szczegółowe informacje w Salonie Optycznym i na plakacie. 

 Znaleziono przy Kościele okulary, jeśli ktoś zgubił można je odebrać w zakrystii. 

 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach - 

Bogusz, a dziękuję Pani Irenie Łukasik, Monice Łukasik, Zofii Samborskiej, Marii Samborskiej; Ryszardzie 

i Tomaszowi Raś oraz ofiarę 100 zł na dekoracje w kościele. Serdecznie Bóg zapłać także tym, którzy 

troszczyli się o czystość Kościoła w Głobikówce, a dziękuję Pani; Dziękuję 

Strażakom z OSP za wczorajszą dezynfekcję naszego Kościoła. Niech Patronka 

Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w 

swojej opiece.  

 

 

 


