14 luty 2021 – VI Niedziela Zwykła – Rok B
Wprowadzenie: Dzisiejsza Ewangelia opowiada o uzdrowieniu trędowatego. Ludzie chorzy na trąd byli
najbardziej nieszczęśliwymi ludźmi w społeczności starożytnej.
Ludzie zdrowi nie podchodzili do trędowatych a nawet ich
nienawidzili. Trędowaci mieszkali w odosobnieniu z dala od wiosek
i miast. Biblia porównuje często chorobę trądu do choroby grzechu.
W tym sensie wszyscy jesteśmy duchowo trędowaci, ponieważ
wszyscy popełniamy grzechy. Pamiętajmy, że chorobę trądu
duchowego leczy Chrystus w Sakramencie Pokuty. „Jeśli chcesz
możesz mnie oczyścić” powinniśmy wołać do Jezusa również i my,
klękając często u kratek konfesjonału. W Tygodniu Modlitw o
Trzeźwość Narodu, módlmy się za osoby, które mają problem z
cnotą trzeźwości, aby dzięki modlitwie całego Kościoła otrzymali
łaskę wyjścia z nałogu.
Ogłoszenia duszpasterskie: Msze Święte dzisiaj w naszym Kościele będą: 7.00;
suma o godz. 11.00. po południu Msza o godz. 13.00 i
wypominki i modlitwy za zmarłych z naszych rodzin.

8.15 Głobikówka; 9.30;

15.00. Piętnaście minut przed każdą Mszą


Serdecznie dziękuję tym, którzy od środy w ramach nabożeństw czterdziestogodzinnych gromadzili się na
adorację Najświętszego Sakramentu. Niech ta modlitwa będzie siłą i mocą w codziennym życiu dla wszystkich
parafian.

W tym tygodniu przypada ŚRODA POPIELCOWA, która rozpoczyna w Kościele Okres Wielkiego
Postu.
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po południu o 15.00 i 17.00 aby dać
możliwość udziału wszystkim Na wszystkich Mszach świętych obrzęd
posypania głowy popiołem, jako znak podjęcia nawrócenia i pokuty za
grzechy. Ofiary, które w tym dniu składamy na tacę na cele charytatywne w
naszej Diecezji. Przypominamy, że w Środę Popielcową obowiązuje POST
ŚCISŁY i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Post ścisły obowiązuje
osoby od 18 do 60 roku życia i ogranicza się do spożycia trzech posiłków dziennie
(dwóch lekkich i jednego "do syta"). Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych –
jak w każdy piątek roku – obowiązuje od 14 roku do końca życia.

GŁOBIKÓWKA



9.30; 11.00

W piątek pierwsze NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ O GODZ. 16.30. W GŁOBIKÓWCE

DROGA KRZYŻOWA w piątek o godz. 14.30. Natomiast w niedzielę pierwsze godz. 14.30
NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI Z KAZANIEM PASYJNYM, które w tym roku będzie poświęcone
RZECZOM OSTATECZNYM CZŁOWIEKA. Wszystko na to wskazuje, że z powodu pandemii trudno
będzie w tym roku przeprowadzić normalne rekolekcje, dlatego forma kazań pasyjnych to nauki
rekolekcyjne. Tym bardziej zapraszam, można być na innej Mszy, i dodatkowo przyjść na Gorzkie Żale i
kazanie pasyjne. Po Gorzkich Żalach Msza Święta już bez kazania. Bo dla tych, którzy chodzą na 15.00
homilią będzie właśnie kazanie pasyjne. Zapraszam do licznego udziału w tych uświęconych tradycją
nabożeństwach wielkopostnych wszystkich parafian zwłaszcza, że z nimi związane są odpusty. W sposób
szczególny zapraszam dzieci i młodzież szkolną, dzieci przygotowujące się do I Komunii i młodzież
przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania na piątkowe nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Dla dzieci
przygotowałem specjalne kontrolki edukacyjne związane z Drogą Krzyżową i Wielkim Postem. W piątek
zabierają przygotowane plansze z naklejkami, natomiast stacje drogi krzyżowej do naklejenia będą im
rozdawać w domu rodzice po obecności na nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Nie zmarnujmy tego czasu łaski i
zbawienia jakim jest Wielki Post.

W czasie Gorzkich Żali będą zbierane ofiary na kwiaty do Ciemnicy i Grobu Bożego oraz
przygotowanie Kościoła do Świat Wielkanocnych. Podobnie jak do świąt Bożego Narodzenia nie mamy
praktycznie nic, i wszystko musimy przygotować i zakupić, tym bardziej proszę o zrozumienie i ofiarność na
ten cel. Koszt przygotowania Grobu Pańskiego i Ciemnicy to ponad 7 tysięcy złotych. Za sam baner do Grobu
Pańskiego, żeby pasował wymiarowo do naszego Kościoła zapłaciłem 960 zł. Za rok koszty będą znikome. Ale
w tym roku musimy się postarać. I tutaj jak zawsze ważna jest solidarność w składanej ofierze.


W przyszłą niedzielę ofiary które składamy na tacę przeznaczone są na Seminarium Duchowne w
Tarnowie, jako nasza jałmużna wielkopostna. Utrzymuje się ono wyłącznie z ofiar wiernych i kapłanów
diecezji tarnowskiej, dlatego Ks. Rektor prosi o ofiarność na ten cel.

W sobotę o godz. 10.00 spotkanie DSM na plebanii.

Serdecznie dziękuję Pani Jadwidze Samborskiej, Dorocie Angielskiej, Barbarze Piękoś, Alicji
Okrzejskiej, Grażynie Gulis, Bernadecie Czyż, Agacie Pociask za Apostolat Margaretki założony 11 lutego
2021 w mojej intencji. Polega on na tym, że codziennie jedna osoba modli się w mojej intencji. O modlitwę za
kapłanów prosiła w objawieniach Matka Boża z Medjugorie. W intencji tych Pań, które podjęły Apostolat
Margaretki za mnie w najbliższą niedzielę odprawię Msze Świętą o godz. 15.00.
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się
o czystość Kościoła w Siedliskach - Bogusz, a dziękuję Pani Małgorzacie
Szydłowskiej; Zofii szydłowskiej; Agnieszce Czyż; Marii Wodzień;
Bernadecie Czyż; Kazimierze i Marii Szydłowskiej oraz ofiarę 120 zł na
dekoracje w kościele. To już wszystkie grupy sprzątające ze Siedlisk, od
soboty grupy sprzątające z Bączałki. 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.

