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1.Trwają rekolekcje parafialne. Zechciejmy z nich jak najliczniej skorzystać. Zachęcam do
udziału w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej. Dzisiaj po sumie Droga Krzyżowa w kościele i
przed Gorzkimi Żalami w Bobrowej. Zwyczajowo od V niedzieli W. Postu. zakrywamy krzyże.
2.W najbliższy poniedziałek 19 marca będzie miała miejsce spowiedź rekolekcyjna. Przed
spowiedzią o godz. 8.00 zostanie odprawiona Msza św. a porządek spowiedzi jest następujący:
9.00 – 10.30 , 11.00 – 12.00 Przerwa w spowiedzi od 10.30 do 11.00. Po południu spowiedź w
Nagoszynie od 14.00 do 15.30 i od 16.00 do 17.00. W Bobrowej spowiedź od 14.00 do 15.30.
Proszę o jak najliczniejszy udział.
3.We wtorek kończymy rekolekcje. Bardzo proszę, byście w jak największej liczbie przyszli na
Mszę św. o godz. 7.30 lub na wieczorną Msze św. na godz. 17.00, aby przyjąć komunię św. i
zyskać odpust zupełny. Przypominam i proszę, aby podwieźć lub podprowadzić chorych czy też
niepełnosprawnych parafian we wtorek na Mszę św. o godz. 10.30. O godz.. 10.00 będzie dla nich
spowiedź. Składka na wszystkich Mszach św. we wtorek na koszty związane z rekolekcjami.
4.W poniedziałek
przypada uroczystość św. Józefa, patrona Kościoła św. Uroczystość
Zwiastowania Pańskiego zostanie w tym roku przeniesiona na 9 IV.
5.W piątek 23 III Droga Krzyżowa zostanie odprawiana na terenie parafii. Rozpoczęcie w
Bobrowej. O 15.30 spod kaplicy wyruszymy w stronę kościoła, w którym po zakończeniu będzie
odprawiona Msza św. Weźmy udział w tej Drodze Krzyżowej z intencją za tych, którzy nie
praktykują lub praktykują rzadko. Dobrze by było gdybyśmy dołączyli jeszcze jakiś osobisty post.
Bardzo proszę, by ustawić krzyże w tych miejscach, gdzie w latach poprzednich były
przygotowywane. O ich przygotowanie proszę te osoby, które w latach poprzednich to robiły. Z
góry zaznaczam, że gdyby warunki atmosferyczne były bardzo złe, to procesja taka się nie
odbędzie. Proszę miejscową Straż Pożarną o pomoc w zabezpieczeniu przejścia z Bobrowej do
Nagoszyna podobnie jak to było w roku ubiegłym. Na Drogę Krzyżową i Mszą św. zapraszam
młodzież z klas gimnazjalnych w ramach ich comiesięcznego spotkania formacyjnego. Jeśli będzie
pogoda niesprzyjająca to Droga Krzyżowa będzie odprawiona w kaplicy a po niej Msza św. Gdy
uda się poprowadzić Drogę Krzyżową to Msza św. zaplanowana w Bobrowej będzie odprawiona w
Nagoszynie.
6. Składam serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary na składkę inwestycyjną. Zebrano 251 ofiar co
dało 8000 zł. Zebrane pieniądze przeznaczono na częściową spłatę na za prace przy odwodnieniu
kościoła.
7.Po Świętach Wielkanocnych 13 IV w piątek rozpocznie się katechizacja przedmałżeńska.
8.Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa. Przy dobrej pogodzie sumę zaczniemy procesją na
zewnątrz od poświęcenia palm. Zachęcam do podtrzymania tej pięknej polskiej tradycji.
Najładniejsze palmy będą nagrodzone. W tej akcji każdy sponsor jest mile widziany. Jeśli
właściciele sklepów chcą podtrzymać zwyczaj słodkich nagród to bardzo o to również proszę.
10.Do Niedzieli Palmowej wystawiony będzie kosz świętego Antoniego i puszka na ofiary
pieniężne na zakup żywności do paczek świątecznych. Proszę także o to, by do koszów
wystawionych w sklepach coś dla potrzebujących zostawić. Za złożone już dary bardzo w imieniu
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potrzebujących dziękuję. Bardzo proszę członków naszej parafialnej Caritas o pomoc
potrzebującym w parafii przed świętami.
11.Po Mszy św. o godz. 11.00 w Niedzielę Palmową ze względu na konkurs palm, Drogi
Krzyżowej po sumie nie będzie.
12.Zachęcam do zakupu u ministrantów baranków wielkanocnych. Dochód z nich częściowo
zostanie przeznaczony na potrzeby parafialnej Caritas.
13.Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty następującym osobom: W poniedziałek
kościół sprzątali: Sebastian Cetera, Stanisław Cholewa, Adam Osak a w sobotę: Małgorzata
Zdziebko, Dorota Kozak. Na najbliższy tydzień prosimy 3 kolejne rodziny w sobotę na godz.
9.00.
14.O odmówienie różańca w przyszłą niedziele proszę różę p. Łucji Lipa.
18. Grupa Młodzieżowa z parafii Ostrów zaprasza na Misterium Męki Pańskiej w dniach 24 i 25
III 2018 r. o godz. 18.30. Misterium zostanie wystawione na stadionie w Ostrowie.
15. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w konkurs na najpiękniejszy stroik i ozdobę
wielkanocną i zapraszamy na kiermasz prac, który odbędzie się w najbliższą niedzielę po każdej
Mszy św. Dochód jest przeznaczony na wsparcie działalności misyjne ks. Tomasza Fajta.
16.Spotkania formacyjne grup parafialnych:
Bobrowa. środa g. 15.00 spotkanie DSM,
czwartek g. 16.00 – ministrantów i lektorów
Nagoszyn: wtorek g. 16.15 spotkanie ministrantów i aspirantów, a po Mszy św. lektorów
czwartek g. 16.00 spotkanie DSM-u
17.Przed świętami pojedziemy do chorych w następujących terminach.
Piątek 23 marca od godz. 8.00 ks. P. Machnik, który przybędzie do Ośrodka ,,Radość” ok. g. 10.00
i ks. proboszcz do chorych w Nagoszynie. W sobotę do chorych o godz. 8.00 pojedzie ks. P.Fela.
Równocześnie proszę, by zgłosić tych chorych, do których kapłan nie przychodzi w I piątek
miesiąca a oni sami ze względu na stan zdrowia nie mogą przybyć do kościoła. Proszę o to w
sposób szczególny, by nikt z parafian nie został bez sakramentów św. na Wielkanoc. W kwietniu
na I piątek do chorych nie pojedziemy.
18.Komenda Policji w Dębicy zwraca się z apelem do wszystkich osób samotnych i starszych, by
w okresie przedświątecznym i nie tylko zachowali szczególna ostrożność w związku ze
zgłoszeniami o dokonywanych oszustwach. Szczegóły na plakacie.
18.U ministrantów można zakupić nowy numer ,Gościa Niedzielnego” w którym możemy
przeczytać 5 latach pontyfikatu papieża Franciszka oraz kolejny artykuł z cyklu Wielki Post ze św.
O. Pio.
19.W ubiegłym tygodniu odbył się pogrzeb śp. Czesława Knota. Dobry Jezu….

