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Wprowadzenie: Czas Wielkiego Postu jest czasem, aby zbliżyć się
do Jezusa i usłyszeć zbawienne słowa: „I ja cię nie potępiam, idź i
od tej pory już nie grzesz”. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, i
wszyscy potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Dlatego nie rzucajmy na
ludzi, którzy tkwią w nałogach i grzechach kamieni potępienia, tak
jak to uczynili faryzeusze i uczenie w Piśmie z dzisiejszej Ewangelii.
Zamiast potępiać, lepiej modlić się o łaskę nawrócenia, oraz
potrzebne siły do wyjścia z nałogu i do życia według Bożych
przykazań.

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: SZCZERA
SPOWIEDŹ) i zaraz po nim Msza Święta z godz. 15.00, ale już bez kazania. Składka zbierana w czasie
Gorzkich Żali przeznaczona na przygotowanie Kościoła do Świąt Wielkanocnych. Piętnaście minut przed
każdą Mszą wypominki i modlitwy za zmarłych z naszych rodzin.

 Msze Święte i nabożeństwa wieczorne w naszym Kościele o godz. 18.00
 W środę o godz. 18.00 – Nowenna do MB Patronki Parafii i kolejna intencja nowennowa ZA
NASZĄ OJCZYZNĘ I O DAR POKOJU DLA UKRAINY. Zapraszam do wspólnej
modlitwy.
 W piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Siedliskach o godz.

18.00,

a w Głobikówce o

godz. 16.00. Zaraz po Drodze Krzyżowej Msza Święta. W piątek w Głobikówce przed Drogą
Krzyżową o 15.30 Różaniec za dusze w czyśćcu cierpiące. Apostolstwo Modlitwy za Dusze
Czyścowe zaprasza do wspólnej modlitwy.
 W sobotę 9 kwietnia od godz. 9.00 odwiedzę chorych pod domach w ramach przygotowania
poprzez spowiedź, Komunię i sakrament chorych na święta wielkanocne. I jak zawsze prośba
do P. Andrzeja Wojnar by zechciał mnie do nich podwieźć. Proszę ich zgłaszać w zakrystii.
 W sobotę o godz. 18.00 PLENEROWA DROGA KRZYŻOWA, którą rozpoczniemy przy
kapliczce Państwa Krystyny i Józefa Mirus na Bączałce. Zapraszam wszystkich parafian,
gości i młodzież. Wiele osób zaangażowało się w przygotowanie tej Drogi Krzyżowej
mieszkańcy Bączałki, OSP, młodzież z DSM i LSO. Tym bardziej zapraszam
 PRZYSZŁA NIEDZIELA TO NIEDZIELA PALMOWA. Na sumie o godz. 11.00
poświęcenie palm z procesją wokół Kościoła, jeśli będzie pogoda. PO MSZY KONKURS NA
NAJWYŻSZĄ I NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ. W konkursie mogą brać udział palmy
własnoręcznie wykonane. Zapraszam na procesję rodziców z dziećmi. Będziemy się wspólnie
modlić aby wzrastały w latach, w zdrowiu, mądrości i świętości. Dla dzieci przewidziane są
słodycze. W niedzielę Palmową poprzez ofiary składane do puszek wspieramy Seminarium
Duchowne w Tarnowie, jako nasza jałmużna wielkopostna.
 W PIĄTEK ODBĘDĄ SIĘ SPOTKANIA DLA LSO: o godz. 17.00 spotkanie dla kandydatów
na ministrantów, ministrantów, kandydatów na lektorów, a wiec chłopców ze Szkoły
Podstawowej do klasy VIII. Natomiast w piątek po Mszy spotkanie dla lektorów szkoła
średnia i wyżej. Obecność obowiązkowa z uwagi na przygotowanie Liturgii Triduum
Paschalnego i Wielkiego Czwartku kiedy to nastąpi przyjęcie nowych ministrantów i








lektorów oraz wręczenie paliuszy lektorskich dla lektorów starszych. Prośba do rodziców by
przypomnieć synom spotkanie.
Składam gratulacje dziewczynkom z DSM –u, za zajęcie III miejsca w Fotograficznym
Konkursie Diecezjalnym „Wspólnota Kościoła – moja rodzina”. Życzę dalszych sukcesów.
W przyszłą niedzielę ofiary, które będą składane na tacę będą przeznaczone na zapłacenie
ostatnich rachunków za ogrzewanie naszych Kościołów. Uwzględniono złożone przez parafię
oświadczenie, że używamy gazu na potrzeby kultu Bożego i rachunki zmniejszyły się o trochę
więcej niż jedną trzecią. Dlatego jak zawsze proszę o solidarność w składanej ofierze na ten
cel.
Już dzisiaj podaje, że SPOWIEDŹ WIELKOPOSTNA W NASZEJ PARAFII BĘDZIE W
WIELKI PONIEDZIAŁEK W SIEDLISKACH OD GODZ. 14.30 DO 18.00. z przerwą od
godz. 16.00 do 16.30 Ponieważ musze odrabiać spowiedź w dekanacie i nie będę mógł długo
siedzieć w konfesjonale w inne dni, prośba by tak zaplanować zajęcia i czas, by w tym dniu jak
najwięcej parafian skorzystało ze spowiedzi.
Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość naszego Kościoła,
a dziękuję Pani Annie Wołowiec, Stanisławowi Skocz; Mariuszowi Gil; Józefie Jędrzejczyk i
Ewie Godek oraz ofiarę 120 zł na potrzeby Kościoła. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże
błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej
opiece.

