IV Niedziela Wielkanocna - Ogłoszenia duszpasterskie – 22 V 2018 r.
1.Niedziela którą przeżywamy dziś, to IV Niedziela Wielkanocna zwaną Niedzielą Dobrego
Pasterza. Modlimy się o nowe i liczne powołania kapłańskie i zakonne z diecezji a zwłaszcza z
parafii. Rozpoczynamy także Tydzień Modlitw o Powołania.
2.We środę o godz. 16.00 zapraszam na spotkanie dzieci z kl. III komunijnej do szkoły w
Nagoszynie wraz z rodzicami. Spotkanie dzieci z kl. III komunijnej z Bobrowej wraz z
rodzicami we czwartek o godz. 17.00
3. W najbliższy piątek będziemy przeżywać 4 rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła II. W
związku z tym, dzieci i młodzież ze szkoły w Nagoszynie zapraszają wszystkich na montaż
słowno muzyczny, w którym chcą przypomnieć postać i dokonania naszego wielkiego rodaka.
Rozpoczęcie artystycznego i modlitewnego spotkania w piątek o g. 17.15 w naszym kościele.
4.Przed kościołem – jak to było zapowiadane w ostatnią niedzielę- są rozprowadzane żonkile.
Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na utrzymanie hospicjum św. Jana Pawła II w Dębicy.
5.Ostatnia niedziela kwietnia jest dniem modlitw za kierowców. Ponadto zbliża się sezon
wiosenny i letni. Wartało by poświęcić samochody i inne pojazdy mechaniczne, których
używamy w codziennym życiu. Pojazdy mechaniczne święci się tradycyjnie 25 lipca w dniu
poświęconym św. Krzysztofowi patronowi kierowców, ale wtedy są wakacje, wiele osób
wyjeżdża na wakacje, są zazwyczaj wtedy żniwa i takie święcenie nie dochodzi do skutku.
Dlatego proponuje, by w następną niedzielę Mszy św. o godz. 9.30 i po sumie odprawianej za
wszystkich parafian, podjechać pod kościół, na parkingi przykościelne swoimi pojazdami
mechanicznymi, gdzie zostaną poświęcone.
6. W poniedziałek przypada uroczystość św. Wojciecha- głównego patrona Polski, we środę św.
Marka Ewangelisty
7. Dziękuje za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty. W poniedziałek kościół sprzątali: Krystyna
Chmielowska, Aleksandra Pęcak, Janina Furmanek, Władysława Cholewa, Anna Łączak a w
sobotę: Janora Danuta, Kubas Anna, Skwira Zofia . Na najbliższy tydzień prosimy 3 kolejne
rodziny na godz. 9.00 w poniedziałek i w sobotę.
8.Spotkania formacyjne grup parafialnych: Bobrowa środa g. 16.00 – spotkanie DSM,
czwartek g. 17.00 ministrantów i lektorów, a w piątek o godz. 19.00 grupy młodzieżowej
Nagoszyn: wtorek g. 17.00 spotkanie ministrantów, a po Mszy św. lektorów.
9. O odmówienie różańca przed sumą proszę róże p. Józefy Niemiec.
10.Zachęcam do zakupu nowego numeru ,,Gościa Niedzielnego”. Jest w nim kilka ciekawych
artykułów min o tradycji i zmianach w Kościele i czego nie wiemy o zbrodni katyńskiej. Do
Gościa dołączono tekst adhortacji apostolskiej papieża Franciszka ,,Gaudete et exultate” czyli o
świętości w świecie współczesnym.

