7 luty 2021 – V Niedziela zwykła – Rok B
Wprowadzenie: W dzisiejszej Ewangelii na uwagę zasługują słowa, które
wypowiedział Św. Piotr do Jezusa: „Wszyscy Cię szukają”. Oby te słowa
odnosiły się także do nas; bowiem przyszliśmy do Kościoła szukać Chrystusa
w Słowie Bożym, w Eucharystii i w błogosławieństwie końcowym. Niech
nasz udział we Mszy Świętej niedzielnej będzie takim poszukiwaniem i
spotkaniem z Jezusem; niech Jego błogosławieństwo będzie dla nas źródłem
mocy i siły do pracy oraz nauki na cały nadchodzący tydzień.
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 i 15.00. Piętnaście minut przed każdą Mszą wypominki i modlitwy za zmarłych z naszych
rodzin.
 OGŁOSZENIE DYREKCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMARŻOWEJ: Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Smarżowej informuje, iż zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny
2021/2022, odbędą się od dnia 8 do 19 lutego w godzinach od 8.00 do 12.00 w sali oddziału
przedszkolnego. Do oddziału można zapisać dziecko od 3 roku życia. Proszę zabrać ze
sobą PESEL dziecka. W przypadku braku możliwości zapisu dziecka w wyżej wymienionym terminie
prosimy o kontakt telefoniczny z kancelarią Dyrektora Szkoły.
 W środę po Mszy o godz. 17.00 zapraszam do Kościoła młodzież z klasy VIII ze Szkoły Podstawowej ze
Smarżowej i Siedliska - Bogusz na spotkanie i Egzamin Dojrzałości Chrześcijańskiej przed przyjęciem
Sakramentu Bierzmowania. W tym roku Ks. Dziekan kazał go przeprowadzić w trochę zmienionej
formie, lecz nie można z niego zrezygnować. Bardzo prosimy tak zaplanować sobie czas, by
kandydatom do bierzmowania towarzyszyli rodzice.
 W tym tygodniu rozpoczniemy NABOŻEŃSTWO CZTERDZIESTOGODZINNE PRZED WIELKIM
POSTEM. Ma ono charakter przebłagalny za grzechy popełnione w karnawale. Od środy codziennie
będziemy zapraszać NA MSZE ŚWIĘTE I ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU o godz.

15.00 poszczególne miejscowości naszej parafii według następującego porządku:





Środa godz. 15.00 mieszkańcy SMARŻOWEJ
Czwartek godz. 15.00 mieszkańcy BĄCZAŁKI I GRUDNEJ DOLNEJ
Piątek godz. 15.00 mieszkańcy GŁOBIKÓWKI
Sobota godz. 15.00 mieszkańcy SIEDLISKA BOGUSZ

Mam nadzieję, że Najświętszy Sakrament nie będzie wystawiony do pustego Kościoła. Nasza obecność będzie
wyrazem naszej wiary i miłości do Jezusa obecnego w tabernaculum. Niech motywacją by przyjść na adorację
będą słowa znanej piosenki oazowej: „ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILE I POMYŚL PO CO ŻYJESZ”.
W piątek w Głobikówce APOSTOLSTWO MODLITWY ZA DUSZE CZYŚCOWE zaprasza do wspólnej
modlitwy, która odbędzie się w ramach nabożeństwa czterdziestogodzinnego. I zawsze w drugi piątek miesiąca
w Głobikówce będzie ta modlitwa pół godziny przed Mszą o godz. 15.00
 W czwartek wspomnienie NMP z Lourdes. JEST TO ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO. W intencji
chorych i cierpiących, zwłaszcza obłożnie z naszej parafii będziemy się modlić w ramach nabożeństw
czterdziestogodzinnych. Tym bardziej zapraszam do wspólnej modlitwy.
 Składam serdeczne podziękowanie osobom, które w środę wieczorem rozbierały, i składały dekoracje
świąteczne zabezpieczając je na przyszły rok. Akcja przebiegła bardzo
sprawnie dzięki temu, że przyszło dużo osób. A dziękuję Arkadiuszowi
Raś, Karolowi Nowickiemu, Dawidowi Wojnar, Jakubowi Kudłacz,
Szymonowi Siedleckiemu, Agacie i Marcinowi Stasiowskim, Kacprowi i
Urszuli Czyż, Anecie Czyż, Marii Wodzień, Annie Wodzień, Agnieszce
Kumenga, Katarzynie Mirus, Halinie Urzędowskiej. Zofii Jaje, Teresie
Straciło, Barbarze i Janowi Kordela, Agnieszce Czyż, Janinie Mirus,
Małgorzacie i Zofii Szydłowskiej i panu Kościelnemu Janowi Smoroń.
Niech Patronka Parafii wyprasza łaskę zdrowia i wszelką pomyślność.
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli

się o czystość Kościoła w Siedliskach - Bogusz, a dziękuję Pani Marii Serwatka, Dorocie Stachowskiej –
Jaje, Alicji Podkowieńskiej, Krystynie Bytomskiej, Teresie Świętoń oraz ofiarę 100 zł na dekoracje w
kościele. Serdecznie Bóg zapłać także tym, którzy troszczyli się o czystość Kościoła w Głobikówce, a
dziękuję Pani Cecylii i Paulinie Jędrzejczyk i Annie Jędrzejczyk. Dziękuję Strażakom z OSP za
wczorajszą dezynfekcję naszego Kościoła. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę
dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.

