Ogłoszenia duszpasterskie - Niedziela Zesłania Ducha św. na Apostołów - 20 V 2018 r.
1.W dniu dzisiejszym obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha św. na Apostołów. Po południu
o 17.00 nabożeństwo majowe i Msza św. Następna niedziela to Uroczystość Trójcy
Przenajświętszej. Kończy się wtedy okres komunii św. wielkanocnej. Dzisiaj po sumie zmiana
tajemnic różańca św. dla Mężów.
2. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt – Święto NMP Matki Kościoła. Msze Święte w kościele o
7.00, 9.30 i 18.00, w kaplicy w Bobrowej o 16.00.
3.Redakcja Tygodnika Katolickiego Niedziela zaproponowała naszej parafii kolportaż
wydawanej przez siebie gazety. Dzisiaj można zabrać u lektorów bezpłatnie czasopisma, które
zostały do parafii dostarczone. Od następnej niedzieli będzie można je zakupić na równi z
Gościem Niedzielnym u lektorów w cenie 5 zł.
4. W Korzeniowie 26 maja w sobotę o godz. 16.30 odbędzie się powitanie ks. Patryka Łapy,
nowowyświęconego kapłana. O godz. 17.00 Msza św. a po niej – podobnie jak w roku ubiegłym
– majówka pod hasłem ,,Nie ma jak u Mamy”. Szczegóły na plakacie. Zachęcam do licznego
udziału.
5.Dzisiaj składka inwestycyjna. Zebrane ofiary będą przeznaczona na częściową zapłatę za
prace przy renowacji fundamentów kościoła.
6. We czwartek przeżywać będziemy święto Chrystusa Najwyższego Kapłana, w sobotą św.
Filipa Nereusza
7. O północy z piątku na sobotę z parafii udaje się pielgrzymka do sanktuariów maryjnych w
Gietrzwałdzie i Świętej Lipce oraz do sanktuarium cudu eucharystycznego w Sokółce. Jest
jeszcze kilka wolnych miejsc. Gdyby jeszcze byli chętni, to można jeszcze się zapisać w
kancelarii. Przy zapisie proszę podać numer pesel.
8.Spotkanie formacyjne grup parafialnych. Bobrowa. Środa g. 16.00 - DSM, czwartek g.
17.00 – ministranci i lektorzy, piątek g. 19.00- grupa młodzieżowa. Nagoszyn. Czwartek g.
17.00 spotkanie DSM
9.Dziękuję za sprzątanie kościoła, a także za ofiarę na kwiaty. W poniedziałek byli to: Krystyna
Szostak, Grażyna Kokoszka, Robert i Urszula Kobos a w sobotę Alina Szewc, Krystyna Bacher,
Anna Raś. Na najbliższy tydzień proszę na wtorek i na sobotę na godz. 9.00 3 kolejne rodziny
10.Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
przygotowania i przeżycia uroczystości I komunii św.
11. U ministrantów do nabycia nowy numer ,,Gościa Niedzielnego a w nim o ciekawy artykuł
pt.,, W brzuchu wieloryba” czyli o tym dokąd zmierza Europa, czyli o powrocie do pogaństwa i
człowieku, który nie jest Bogiem oraz św. Stanisławie Papczyńskim pochodzącym z naszej
diecezji w artykule ,,Gdy się nie układa… jedź do Papczyńskiego”. Polecam także Małego
Gościa Niedzielnego.

