III Niedziela Wielkanocna – Ogłoszenia Duszpasterskie 15 IV 2018 r.
1.Przeżywamy Okres Wielkanocny. Msze św. do południa o zwykłej porze. W czasie Mszy
św. popołudniowej Nieszpory. Rozpoczynamy Tydzień Biblijny.
2. W czasie ostatniej niedzieli zebrano na składkę inwestycyjna 228 ofiar co dało 7700 zł.
Zostały przeznaczone na częściową zapłatę za wykonane prace wokół fundamentów naszej
świątyni. Wszystkim ofiarodawcom składam staropolskie ,,Bóg zapłać”.
3. Nasza parafia organizuje w dniach 26 – 27 V pielgrzymkę autokarową do sanktuarium
maryjnego w Gietrzwałdzie i Świętej Lipce a także do Sokółki miejsca cudu
eucharystycznego, do Grabarki i Kodnia. Cena od 1 osoby z noclegiem, śniadaniem,
obiadokolacją, ubezpieczeniem 300 zł. Zapisy w kancelarii. Przy zapisie proszę podać
numer pesel ponieważ jest potrzebny do ubezpieczenia.
4. O odmówienia różańca przed sumą na przyszłą niedziele proszę różę p. Ewy Wałęga.
5.W poniedziałek 16 IV przypada doroczna adoracja Najśw. Sakramentu . Rozpoczniemy
Mszą św. o godz. 8.00. Adoracja potrwa do wieczornej Mszy św. czyli do godz. 18.00.
Bardzo proszę o znalezienie chwili na adoracje Najśw. Sakramentu według ustalonego
porządku, który przyjęliśmy od wielu już lat, a który zostanie podany. Gdyby ktoś nie mógł
w proponowanej godzinie, to proszę przyjść w innym terminie, ale proszę przybyć.
6.Dziękuje za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty. W poniedziałek kościół sprzątali:
Bernadeta Kubek, Wiesław Marzec, Marzena Marzec a w sobotę: Agnieszka Sądej, Jan
Sehn, Halina Jeniec, Barbara Pociask. Na najbliższy tydzień prosimy 3 kolejne rodziny na
godz. 9.00 we wtorek i na sobotę.
7. Spotkania formacyjne; Nagoszyn: wtorek g. 17.00 ministranci, a po Mszy św. lektorzy,
Bobrowa :środa – g. 16.00 spotkanie DSM, czwartek – g. 17.00 – ministranci i lektorzy.
8. W związku z rozpoczynającym się w najbliższą sobotę V Synodem Diecezji Tarnowskiej.
Młodzież naszej parafii zaprasza wszystkich na czuwanie modlitewne w piątek 20 kwietnia
na g. 20 do kościoła.
9.We środę po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ
10.Działające w Dębicy Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II, pomagające osobom
terminalnie chorym zbiera fundusze na swoją działalność. Dlatego też wolontariusze ze
szkoły w Nagoszynie przez 2 niedziele ( 22 i 29 IV) będą rozprowadzać żonkile. Uzyskane
fundusze będą przeznaczone na ten cel.
11 Gość Niedzielny do nabycia u ministrantów. Można przeczytać piękny artykuł o Francji,
która doczekała się 9 męczenników a także o bohaterach powstania w getcie w artykule
,,Odważni na szlaku Machabeuszy”. Polecam także nowego Małego Gościa Niedzielnego..

