VI Niedziela Wielkanocna 6 V 2018 r.- Ogłoszenia duszpasterskie.
1.Dzisiaj nasza parafialna pielgrzymka do Sanktuarium maryjnego w Zawadzie. Msza św. w
Sanktuarium o godz. 9.30, a potem udamy się na dróżki różańcowe, gdzie odmawiając różaniec
będziemy prosić o szczęśliwe urodzaje i błogosławieństwo Boże dla całej parafii.
2.W następną niedzielę przeżywać będziemy uroczystość I komunii św. w czasie Mszy św. o godz.
11.00. Spowiedź przed I komunią św. w sobotę o godz. 9.00. Zapraszam do skorzystania z sakramentu
pokuty obok uczniów z kl. III, także rodziców, rodziców chrzestnych dzieci pierwszokomunijnych i
rodzeństwo. Zmiana tajemnic różańcowych 13 V po prymarii dla róż Niewiast, a dla róż Mężów 21 V.
3.Próba dzieci pierwszokomunijnych w wtorek i czwartek po Mszy św. wieczornej. Spotkanie dzieci z
kl. III z Nagoszyna we środę po Mszy św. wieczornej.
4.Składka inwestycyjna 21 V ze względu na uroczystość I komunii św.
5.W tym tygodniu w poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje. Są to dawne Dni
Krzyżowe przed Wniebowstąpieniem Pańskim. Procesje błagalne o urodzaje, zachowanie od nieszczęść
i klęsk żywiołowych o godz. 18.00. W czasie procesji odprawimy nabożeństwo majowe. Po procesji
Msza święta. Udamy się :
- w poniedziałek do kaplicy św. Anny
- we wtorek – do krzyża koło p. Cyranów
- we środę wokół kościoła do krzyża misyjnego.
Gdyby warunki atmosferyczne nie były sprzyjające to wtedy modlitwy o urodzaje i nabożeństwa
majowe będą odprawione w kościele.
6.W następną niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Odpust w Lubzinie i w
Pustkowie Osiedlu.
7.Także w niedzielę przeżywać będziemy 101 rocznice objawień fatimskich. Rozpoczynamy w
niedzielę nabożeństwo fatimskie połączone z procesją dookoła kościoła. Procesja będzie po Mszy św. o
godz. 17.00. Proszę o liczne uczestnictwo i przyniesienie na procesje lampionów.
8. W piątek rozpoczynamy nowennę do Ducha św.
9.We wtorek czcimy głównego patrona Polski i diecezji św. Stanisława ze Szczepanowa.
10.Zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwach maryjnych. Podtrzymajmy praktykę śpiewania litanii
loretańskiej przy krzyżach przydrożnych i kapliczkach na chwałę Matki Bożej, którą w tym miesiącu w
sposób szczególny chcemy uczcić.
11.Spotkanie formacyjne grup parafialnych: Nagoszyn. Spotkanie lektorów w poniedziałek po Mszy
św. wieczornej, ministrantów we wtorek o godz. 17.00, DSM we czwartek o godz. 17.00.
Bobrowa. Środa g. 16.00 spotkanie DSM, czwartek ministranci i lektorzy – g. 17.00, piątek g. 19.00 –
grupa młodzieżowa.
12.Dziękuje za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty. W poniedziałek kościół sprzątali: Maria Pęcak,
Maria Orłowska, Renata Wilczyńska, Józefa Kujawska a w sobotę: Leokadia Osuch, Małgorzata Sehn,
Ewa Żurek. Na najbliższy tydzień prosimy 3 kolejne rodziny na godz. 9.00 w poniedziałek. Natomiast
w piątek o godz. 14.00 zapraszam rodziców z kl. I z obydwu szkół i z kl. II z Bobrowej do posprzątania
kościoła i obejścia wokół kościoła przed pierwszą komunią św.
13.Zachęcam do zakupu nowego numeru ,,Gościa Niedzielnego”. Jest w nim kilka ciekawych
artykułów. W jednym z nich znane osoby opowiadają o tym jak przygotowywały swoje dzieci do I
komunii św. W Gościu rozpoczyna się cykl artykułów ,,Ojcowie Niepodległości”. W tym egzemplarzu
postać Wojciecha Korfantego. Zachęcam także do zakupu Małego Gościa niedzielnego.
14.W tym tygodniu odeszła do wieczności śp. Janina Miler. Pogrzeb w poniedziałek o godz. 14.30.
Dobry Jezu..

