II Niedziela Wielkiego Postu – 25 II 2018 r.
1.Popołudniowymi Gorzkimi Żalami o 14.00 w kościele i o 16.00 w kaplicy w Bobrowej, towarzyszmy
Jezusowi w Jego cierpieniu za zbawienie świata. Dzisiaj również Droga Krzyżowa po sumie o godz. 11.00, a
w Bobrowej przed Gorzkimi Żalami. Nie zapominajmy o naszym licznym uczestnictwie w czasie
nabożeństw pasyjnych czyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątek i w niedziele i w Gorzkich Żalach w
niedzielę. Bardzo proszę o liczniejsze uczestnictwo w nowennie do św. Antoniego we wtorek oraz we środę
w nowennie do MBNP.
2.Dziś po każdej Mszy świętej można złożyć ofiarę do puszek na Ogólnopolski Fundusz Misyjny ,,Ad
Gentes”.
3.Na ołtarzu Serca Jezusowego przez cały Wielki Post wyłożona będzie Księga Trzeźwościowa. Zachęcam
do wpisu.
4.W przyszłą niedziele po Mszy św. o godz. 7.00 zmiana tajemnic różaocowych dla róż niewiast i nauka
stanowa. O odmówienie różaoca proszę róże p. Czesława Węgrzyna
5.W najbliższy tydzieo przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca lutego. W Bobrowej spowiedź
święta
od 14.30. We środę spowiedź dla dzieci z kl. III, IV,V, we czwartek spowiedź dla kl. VI,VII,IIG
w piątek dla osób starszych i kl. III G. W te dni Msza św. o godz. 15.00.
W kościele parafialnym spowiedź w te dni o 16.30. We środę dla dzieci z kl. III, IV,V, we czwartek
spowiedź dla kl. VI,VII,IIG, a w piątek dla osób starszych i kl. III G. O godz. 17.00 Msza św.
Bardzo proszę by tego porządku przestrzegad tak w Bobrowej jak i w Nagoszynie
6.W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Pamiętajmy o wynagrodzeniu Niepokalanemu Sercu NMP za
grzechy swoje i innych. Na godz. 17.00 zapraszam na różaniec fatimski i Mszę św. młodzież z kl. VI,VII,IIG i
IIIG z obu szkół, które przygotowują się do sakramentu bierzmowania, a także róże różaocowe żeoskie,
męskie i Rycerstwo Niepokalanej. Proszę by na spotkanie przybyli także rodzice tej młodzieży.
7.W pierwszy czwartek adoracje Najśw. Sakramentu o g. 16.30 poprowadzi grupa modlitewna ,,Wieczernik”
, a w I piątek miesiąca od godz. 16.00 do 16.30 adoracje poprowadzą członkowie Arcybractwa Straży
Honorowej NSPJ. Zachęcam do spowiedzi i licznej komunii św. w pierwszy piątek miesiąca, ponieważ warto
zaufad Sercu Bożemu, tym bardziej, ze nasza parafia poświęciła się NSPJ.
8.W piątek od godz. 8.00 do chorych pojadą ks. P. Machnik i ks. proboszcz. Ks. Piotr przybędzie od domu
,,Radośd” w Bobrowej Woli ok. godz. 10.. Ks. Piotr Fela pojedzie do chorych o godz. 8.00 w sobotę.
Najpierw do Nagoszyna a potem do Bobrowej Woli.
9.W I piątek w Bobrowej będzie zmiana tajemnic różaoca św. dla dzieci i młodzieży z tamtejszej szkoły po
Mszy św. o godz. 15.00, a w Nagoszynie zmiana tajemnic różaocowych dla dzieci i młodzieży z Nagoszyna
po Mszy św. wieczornej.
10.Od następnej niedzieli będzie można nabyć u lektorów baranki wielkanocne w cenie 5 zł. Część z tej
sumy zostanie przeznaczona na potrzeby nasze diecezjalnej Caritas. Przed figurą św. Antoniego zostanie
wystawiona kosz i puszka. Kto by chciał pomóc potrzebującym będzie mógł to uczynić.
11.Na następną niedzielę po Gorzkich Żalach będzie składka na kwiaty do Grobu Bożego.
12.We środę po wieczornej Mszy św. zebranie Straży Honorowej NSPJ.
13..Spotkania formacyjne grup parafialnych
Nagoszyn: wtorek g. 16.00 spotkanie ministrantów i aspirantów, a po Mszy św. lektorów,
14. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty następującym osobom. W poniedziałek kościół
sprzątali : Małgorzata Solecka, Waldemar Ruda, Teresa Gondek, Piotr Serafin a w sobotę: Grażyna
Wielgus, Grażyna Szelest, Urszula Osak. Na najbliższy tydzień prosimy 3 kolejne rodziny na poniedziałek i
sobotę na godz. 9.00.
15.Proszę o nabywanie u ministrantów prasy katolickiej. W Gościu bardzo ciekawy artykuł pt. ,,Tacy sami”
omawiający jedną z największych chorób XXI w., która poważnie zagraża Europie. Ta choroba jest
samotność, a także o biskupie Herbercie Bednorzu zwanym nieustępliwym bojownikiem w walce o
sprawiedliwość społeczną oraz II artykuł z cyklu ,,Wielki Post z O. Pio”. Tym razem o modlitwie jako
najlepszej broni. Polecam też Małego Gościa Niedzielnego.
16.Do wieczności odeszli śp. Rozalia Grzyb i Zbigniew Mazur Pogrzeb sp. Zdzisława w poniedziałek o
godz. 15.00. Dobry Jezu…….

