Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela Wielkiego Postu – 4 III 2018 r.
1.Przeżywamy III niedzielę Wielkiego Postu, a w związku z tym godziny nabożeństw w porządku wielkopostnym.
O godz. 14.00 Gorzkie Żale w Nagoszynie a o 16.00 w Bobrowej. Po nich Msza św. Po Mszy św. o godz. 11.00
Droga Krzyżowa, w Bobrowej o 15.30. Bardzo proszę o liczne uczestnictwo w Dro dze Krzyżowej.
2. Dzisiaj w czasie Gorzkich Żali taca będzie przeznaczona na zakup kwiatów do Grobu Bożego.
3. W piątek Droga Krzyżowa w Nagoszynie i w Bobrowej o godz. 16.30, w Bobrowej
4. Od środy do piątku dzieci i młodzież z obu szkół będą przeżywały swoje rekolekcje. W pierwszym dniu
uczniowie z Nagoszyna i ci co chcieli z Bobrowej udają się do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w
Chorzelowie, gdzie znajduje się koronowany koronami papieskimi łaskami słynący wizerunek Matki Bożej, aby
tam uczestniczyć we Mszy św. i modlić się o błogosławieństwo Boże dla siebie i swoich rodzin. Natomiast ci
uczniowie z Bobrowej, którzy nie zdecydowali s ię pojechać do Chorzelowa przybędą do kaplicy w Bobrowej na
godz. 9.00, aby realizować swój program rekolekcyjny pod kierunkiem swojego katechety. Bardzo proszę
rodziców, by dopilnowali tego, aby ich synowi i córki wzięli udział w tych rekolekcjach. Jest to obowiązek
sumienia i przypominam, że kiedyś trzeba będzie zdać rachunek przed Bogiem z tego, czy tego obowiązku nie
zaniedbali.
5.Rekolekcje dla dorosłych w naszej parafii rozpoczną się 16 marca w piątek Drogą Krzyżową i trwać będą do
wtorku 20 marca. Mówię to dlatego, by każdy z nas tak poukładał swoje zajęcia, aby mógł wziąć w tych
duchowych ćwiczeniach, aby dobrze przygotować się do przeżycia Świat Wielkanocnych. R ekolekcje
poprowadzi ks. mgr Krzysztof Pasyk. Program rekolekcji tak dla uczniów jak i dorosłych zostanie umieszczony na
stronie parafialnej, aby każdy mógł się z nim zapoznać. Można go także wydrukować, by mieć go ,,pod ręką”.
6.Bierzmowanie młodzieży z kl. III gimnazjum z obu szkół z parafii będzie miało miejsce 15 marca we czwartek
w Pustkowie Wsi. Dlatego też od wtorku rozpoczynamy triduum przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. W
związku z tym zapraszam młodzież z tych klas wraz z rodzicami na wieczorne nabożeństwa, gdzie będziemy się
modlić o to, by dobrze przygotowali się na przyjęcia darów Ducha św. W czasie rekolekcji nowennę odprawimy w
czasie nabożeństw rekolekcyjnych.
7.Miesiąc marzec poświęcony jest św. Józefowi, przybranemu Ojcu Pana Jezusa i Patronowi Kościoła. Nowennę
przed uroczystością św. Józefa rozpoczniemy w sobotę n a Mszy św. porannej i wieczornej. W swoim życiu
staramy się uczcić tego Wielkiego Patrona i często zawierzajmy swoje sprawy jego wstawiennictwu.
8.We środę po M szy św. wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej. Bardzo proszę, by niezawodne przybycie
wszystkich członków.
9.W następną niedzielę po sumie zmiana tajemnic różańca św. dla Mężów . O odmówienie różańca na przyszłą
niedziele przed sumą proszę różę p. S tanisława Osucha
10. Zachęcam także do zakupu baranków wielkanocnych. Część dochodu przeznaczona zos tanie na Caritas
parafialną. Cena 5 złotych.
11.Bardzo dziękuje za ofiarę złożona przez rodziców młodzieży, która przyjmie sakrament bierzmowania.
Zostanie przeznaczona na renowacje 4 klęczników, które były nieco zniszczone.
12.W następną niedzielę składka inwestycyjna. Przeznaczona będzie na zapłacenia długu za prace wykonane
wokół odwodnienia fundamentów naszej świątyni.
13.Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty parafianom, którzy sprzątali kościół. W poniedziałek byli to :
Tomasz Zawojowski, Anna Fluder, Elżbieta Piękoś, Janina Dziurgot a w sobotę: Sławomir Ziobro, M ałgorzata
Wilczyńska, Maria Jachym, Ewa Węgrzyn. Na najbliższy tydzień prosimy 3 kolejne rodziny na poniedziałek i
sobotę na godz. 9.00.
14.wtorek g. 16.15 potkanie ministrantów i aspirantów a po Mszy św. lektorów, czwartek g. 16.00 spotkanie
DSM
15.Nasza parafia organizuje konkurs na najpiękniejszą ozdobę i stroik wielkanocny. W konkursie mogą wziąć
udział wszyscy chętni. Wykonane prace możemy składać w szkołach lub na plebani i do dnia 24 III br. Wszystkie
ozdoby i stroiki będą mogły być zakupione w niedziele palmową, a dochód przeznaczony będzie na pomoc ks.
Tomaszowi Fajtowi pracującemu w Boliwii. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej parafii.
16..Polecam prasę katolicką. Najpierw ,,Gościa Niedzielnego” a w nim ciekawy artykuł o fenomenie Gorzkich
Żali a także o Wielkim Poście ze św. Ojcem Pio. Zachęcam do nabywania Małego Gościa Niedzielnego.

