Ogłoszenia duszpasterskie - Wniebowstąpienie Pańskie -13 V 2018 r.
1.Dzisiaj dzieci z kl. II przyjmą I komunie św. Jest to wielkie święto w parafii. Otoczmy te dzieci i ich rodziców
swoją modlitwą. Bóg zapłać za piękną dekoracje kościoła i za złożony dar materialny, który zostanie
przeznaczony na prace prowadzone wokół kościoła. Dziękujemy rodzicom dzieci klas I z obydwu szkół i z kl. II z
Bobrowej za posprzątanie kościoła i obejścia. Bóg zapłać za wszystko.
2.Dziekuje za liczny udział w pielgrzymce do Zawady, za uczestnictwo we Mszy św. i udział w nabożeństwie
różańcowym. Bóg zapłać za ofiary na Msze św. o urodzaje. Część – zgodnie z tradycją – przekazałem do Zawady
i o terminach ich odprawienia zostaniemy wkrótce poinformowani, a część zostanie odprawiona w naszej parafii.
3.Dzisiaj po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Niewiast, natomiast dla Mężów w następną niedziele po
sumie ze względu na uroczystości komunijne.
4.W dniu dzisiejszym przypada 101 rocznica objawień fatimskich. Po Mszy św. o godz. 17.00 procesja fatimska.
Zachęcam do licznego udziału. Na procesje proszę o przyniesieniu lampionów.
5.W dniach 26-27 maja jest organizowana pielgrzymka parafialna do miejsca objawień maryjnych w
Gietrzwałdzie, Świętej Lipki, miejsca cudu eucharystycznego w Sokółce, sanktuarium męczenników podlaskich w
Pratulinie i sanktuarium maryjnego w Kodniu. Koszt całości wyjazdu wraz z noclegiem, obiadokolacją i
śniadaniem 300 zł. Przy zapisach w kancelarii parafialnej proszę podać numer pesel.
5.W następną niedziele składka inwestycyjna zostanie przeznaczona na zapłacenia za wykonane prace wokół
odwodnienia kościoła.
6.Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Wspominamy fakt wstąpienia do Nieba Pana Jezusa i
wyniesienia do chwały nieba ludzkiej natury. Dziś odpust w Lubzinie i Pustkowie Osiedlu. Suma odpustowa o
11.00.
7.W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - kończymy czas wielkanocny i czas
komunii wielkanocnej. W tygodniu nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego w połączeniu z
nabożeństwem majowym na która serdecznie zapraszam
8.O odmówienie różańca w przyszła niedzielę przed suma proszę różę p. Józefa Cieśli.
9. W piątek 18 maja odbędzie się egzamin przed bierzmowaniem. O godz. 13.00 kl. II gimnazjalna, o 14.00 kl.
VII w SzP w Nagoszynie. O godz. 15.00 kl. VII, o godz. 16.00 kl. II gimnazjalna z Bobrowej. Zapraszam na
egzamin tak młodzież jak i ich rodziców.
10. 31 V będziemy przeżywać Uroczystość Bożego Ciała. Mówię o tym dlatego, że czasu już nie jest tak dużo, a
potrzeba przygotować ołtarze na podniosłe przeżycie tej Uroczystości. Tego roku pójdziemy z procesją w stronę
Bobrowej. Proszę by przygotować ołtarze na procesje eucharystyczną. I ołtarz będzie przy posesji p. Anny
Łanucha i ten ołtarz niech przygotuje grupa parafian z Cieszęcin od p. Golemo do p. Zdzisława Gil, II ołtarz
będzie obok domu p. Tylec i o przygotowanie tego ołtarza proszę parafian od. p. Wiesława Augustyna do p.
Tadeusza Drobota, III ołtarz będzie przy posesji pp. Delong i o przygotowanie tego ołtarza proszę grupę osób od
p. Romana Węgrzyna do p. Łukasza Sak a IV ołtarz znajdzie się przy krzyżu misyjnym na placu kościelnym i
ten niech przygotują parafianie od p. Bogusława Świstro do p. Barańskich.
11.W tym tygodniu czcimy
- w poniedziałek św. Macieja Apostoła
-we środa św. Andrzeja Bobolę
- w piątek św. Stanisława Papczyńskiego
12.Spotkanie formacyjne grup parafialnych. Nagoszyn: spotkanie ministrantów we wtorek o g. 17.00, a lektorów
po Mszy św., we czwartek spotkanie DSM o g. 17.00, w piątek spotkanie grupy młodzieżowej o g 19.00.
Bobrowa: środa g. 16.00 spotkanie DSM, czwartek g. 17.00 ministrantów i lektorów, piątek g. 19.00 grupy
apostolskiej
13.Dziękuję za sprzątanie kościoła oraz za ofiarę na kwiaty następującym osobom. W poniedziałek byli to:
Elżbieta Matuszkiewicz i Bogusława Pietrzyk. a w piątek rodzice z kl. I obu szkół i z kl. II z Bobrowej. W tym
tygodniu prosimy po trzy rodziny na poniedziałek i sobotę na 9.00.
14.U ministrantów do nabycia prasa katolicka. Polecam ,,Gościa Niedzielnego” a w nim o aktach agresji wobec
Kościoła w Polsce, a także Małego Gościa Niedzielnego.
15. W tym tygodniu odeszła do wieczności śp. Genowefa Szostak. Dobry Jezu…..

