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Wprowadzenie: Drodzy! Codziennie wypowiadamy wiele słów, które kogoś 

oceniają lub osądzają. Nie zawsze są one obiektywne. Najczęściej są to plotki, 

obmowy a nawet oszczerstwa.  Niech nas przed tym powstrzymują słowa Jezusa z 

dzisiejszej Ewangelii: „Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki 

we własnym nie dostrzegasz”.  

Dzisiaj w sposób szczególny módlmy się o dar pokoju dla Ukrainy, aby żaden 

człowiek, zwłaszcza dzieci nie doświadczały koszmaru wojny, módlmy się 

także o opamiętanie dla agresorów. 

 
 

 Msze Święte dzisiaj w naszym Kościele będą: 7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00. po 

południu Msza o godz. 15.00. Piętnaście minut przed Mszami modlitwa wstawiennicza Kościoła za 

zmarłych z naszych rodzin, czyli wypominki roczne. Dzisiaj odpowiadając na Apel Biskupa 

Ordynariusza składamy ofiary do puszek jako pomoc Caritasu uchodźcom wojennym z Ukrainy. 

 W środę trzecia intencja nowennowa Za ojczyznę, aby rozwijała się w pokoju i wszelkiej pomyślności za 

przyczyną Patrona Polski Św. Andrzeja Boboli, nigdy już nie była terenem wojny oraz O DAR POKOJU 

DLA UKRAINY i opamiętanie dla agresora od Pani Genowefy Kalina z Głobikówki.  

 W tym tygodniu przypada ŚRODA POPIELCOWA, która  rozpoczyna w Kościele Okres Wielkiego 

Postu w Kościele. W tym dniu porządek Mszy świąteczny:7.00; 8,15 

GŁOBIKÓWKA 9.30; 11.00 po południu o godz. 17.00 aby dać 

możliwość udziału wszystkim Na wszystkich Mszach świętych obrzęd posypania 

głowy popiołem, jako znak podjęcia nawrócenia i pokuty za grzechy.  W tym roku 

zgodnie z apelem Episkopatu Polski będzie to również Dzień Postu, modlitwy i 

solidarności z Ukrainą. W tym roku nie będziemy robić nabożeństwa 

czterdziestogodzinnego tylko w środę popielcową po sumie przed Najświętszym 

Sakramentem będziemy zanosić modlitwy i błagania o dar pokoju dla Ukrainy i 

Bożego umocnienia w obecnej dramatycznej sytuacji.  Adoracja według 

następującego porządku: 

 Od godziny 12.00 do 13.00 – Bączałka i Grudna Dolna 

 Od godziny 13.00 do 14.00 – Smarżowa 

 Od godziny 14.00 do 15.00 – Siedliska Bogusz 

 Od godziny 15.00 do 16.00 – Kamionki i Głobikówka 

 Od godziny 16.00 do 16.30 – Dzieci i młodzież szkolna. Zwłaszcza Kandydaci do Sakramentu 

Bierzmowania i Dzieci przygotowujące się do I Komunii. 

 Godzina 16.30 nowenna do patronki Parafii.  

 Godzina 17.00 Msza Święta z obrzędem posypania głowy popiołem. 

 Ofiary, które w środę popielcową składamy na tacę zgodnie z komunikatem Księdza Biskupa 

Ordynariusza to pomoc Caritasu uchodźcom wojennym z Ukrainy. 

 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.  

 W piątek pierwsze NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ O GODZ. 17.00 i zaraz po drodze 

krzyżowej Msza wieczorna; natomiast  W GŁOBIKÓWCE DROGA KRZYŻOWA w piątek o godz. 15.00 i 

Msza Święta  

 W tym tygodniu będziemy przezywać I Piątek Miesiąca Marca. Msza wotywna o NSPJ w piątek rano i 

wieczorem. Okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszami w ciągu tygodnia a w piątek od 16.00.  I Sobota 

miesiąca to w naszej parafii zmiana tajemnic różańcowych. Członków i Zelatorów zapraszam w sobotę na 

godzinę 16.30 na różaniec, który poprowadzi Róża Pani Bogusławy Solak. W I Sobotę kwietnia różaniec 

poprowadzi inna Róża Różańcowa. Prośba by się miedzy sobą wyznaczyć. Będziemy omadlać intencje papieskie, 

misyjne i parafialne. Teraz jedna intencja narzuca się sama o dar pokoju dla Ukrainy. 

"Czemu to widzisz drzazgę w oku 

swego brata, a belki we własnym nie 

dostrzegasz ..." (Łk 6, 41 -42) 



 Natomiast w przyszłą niedzielę pierwsze NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI Z KAZANIEM 

PASYJNYM o godz. 14.30.  Serdecznie na to nabożeństwo 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.  Jest to ofiara dodatkowa oprócz składki niedzielnej. 

 Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę w ramach składki inwestycyjnej. A złożyliście 

z Bączałki, Grudnej Dolnej, Smarżowej i Siedlisk 19 720 zł. Z Głobikówki 4 600 zł. Do tego trzeba jeszcze doliczyć 

ofiary złożone bezpośrednio na konto (5 osób). Rachunek za ogrzewanie Kościoła w Siedliskach to 16 300 zł a w 

Głobikówce 4 500 zł. Tym bardziej dziękuję za zrozumienie, ofiarność i solidarność w składanej ofierze. Wszystkich 

ofiarodawców wpisałem do księgi Ofiarodawców naszej parafii, i będę was polecał opiece MB Patronki Parafii w 

ramach cotygodniowych nabożeństw. 

 Ogłoszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Smarżowej: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Smarżowej 

zawiadamia, iż zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 odbywać 

się będą w dniach 28 luty do 4 marca 2022 r. Zapisy będą dokonywane w Sali oddziału przedszkolnego. Można 

zapisac dziecko od 3 roku życia. Proszę zabrać ze sobą PESEL dziecka. 

 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. 

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

czystość naszego Kościoła i jego otoczenia, a dziękuję Pani Annie Zdziarskiej, 

Zofii Barys, Aleksandrze Litwickiej, Edwardowi Nowickiemu i Markowi 

Korasadowicz oraz ofiarę 110 zł na potrzeby Kościeła. Niech Patronka 

Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze 

w swojej opiece.  
 

 

 

 


