Ogłoszenia duszpasterskie – 27 V 2018 r. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystośd Trójcy Przenajświętsze. Kooczy się okres komunii św. Wielkanocnej.
2. We czwartek obchodzimy Uroczystośd Bożego Ciała. Msze święte w kościele będą o 7.00, 10.00 i po
południu 17.00, w Bobrowej o 15.00. Po sumie o 10.00 procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy.
Tego roku pójdziemy z procesją w stronę Bobrowej. Proszę by przygotowad ołtarze na procesje
eucharystyczną. I ołtarz będzie przy posesji p. Łanucha, II ołtarz obok domu p. Tylec, III ołtarz będzie przy
domu p. Delong, IV ołtarz znajdzie się przy krzyżu misyjnym na placu kościelnym
3. Proszę o odpowiednią asystę Strażaków przy baldachimie i sztandarach oraz o przygotowanie
feretronów. Zachęcam by w procesji wzięły udział dzieci pierwszokomunijne w strojach, chłopcy
dzwoniący dzwonkami, dziewczynki sypiące kwiaty przed Panem Jezusem. Procesja Bożego Ciała to
prawdziwie uroczyste święto naszej wiary i tak ją chciejmy przeżyd. W Oktawie Bożego Ciała procesje
będą po Mszach wieczornych za wyjątkiem niedzieli, kiedy to procesja będzie po sumie. Składka z
Bożego Ciała przeznaczona jest na hospicja.
4. W najbliższy tydzieo przypada I piątek i I sobota miesiąca czerwca. W Bobrowej spowiedź święta
we środę i piątek 15.30 a we czwartek czyli w Uroczystośd Bożego Ciała przed Mszą św. o godz. 14.30.
We środę spowiedź dla dzieci z kl. III, IV, V, we czwartek spowiedź dla kl. VI, VII, IIG. W piątek dla
osób starszych i kl. III G. W środę i piątek Msza św. o godz. 16.00, w Uroczystośd Bożego Ciała o godz.
15.00. W kościele parafialnym spowiedź we środę i piątek o godz. 17.30 a w Uroczystośd Bożego Ciała
o g. 16.30. We środę spowiedź dla dzieci z kl. III, IV, V, we czwartek spowiedź dla kl. VI, VII, IIG , a w
piątek dla osób starszych i kl. III G. Bardzo proszę by tego porządku przestrzegad tak w Bobrowej jak i
w Nagoszynie.
6.W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Pamiętajmy o wynagrodzeniu Niepokalanemu Sercu MP
za grzechy swoje i innych. Na godz. 18.00 zapraszam na różaniec fatimski i Mszę św. młodzież z kl. VI,
VII, IIG, III G obu szkół, które przygotowują się do sakramentu bierzmowania, a także róże różaocowe
żeoskie, męskie i Rycerstwo Niepokalanej. Proszę by na spotkanie przybyli także rodzice tej młodzieży.
Po różaocu Msza św. i procesja eucharystyczna.
5. Adoracje Najświętszego Sakramentu poprowadzi w I piątek o godz. 17.00 Straż Honorowa NSPJ. Bardzo proszę,
by w tym dniu uczcid NSPJ. Do chorych pojedzie ks. P. Machnik i ks. proboszcz w piątek od godz. 8.00. W Ośrodku
w Bobrowej Woli będzie ok. g. 10.00. Ks. P. Fela do chorych pojedzie w sobotę od g. 8.00.
6. W następną niedzielę po prymarii z miana tajemnic różaoca św. dla Niewiast. O poprowadzenie różaoca w
przyszłą niedziele przed sumą prosimy różę p. Wiesława Augustyna.
7. W ubiegłą niedzielę w czasie składki inwestycyjnej zebrano 251 ofiar co dało 7700 zł. Cała suma została
przeznaczona na częściowa zapłatę za prace przy odwodnieniu fundamentów naszej świątyni.
8. W tygodniu wspominamy
- we wtorek św. Urszulę Ledóchowską
- we czwartek Uroczystośd Bożego Ciała
- w piątek św. Justyna męczennika
9. Zachęcam do udziału w nabożeostwach czerwcowych

10. Spotkanie ministrantów i lektorów przed Uroczystością Bożego Ciała we wtorek o g. 16.45 obecnośd obowiązkowa.
11. Dziękuję za sprzątanie Kościoła oraz za ofiarę na kwiaty następującym osobom. W poniedziałek kościół
sprzątali: Zofia Jarosz, Bernadetta Pikuła i Edyta Grzyb, a w sobotę: Paweł Jarosz, Magdalena Łączak, Zbigniew
Skrzypek i Wioletta Piszczek. W tym tygodniu prosimy po trzy rodziny na poniedziałek i sobotę na 9.00.

12. U ministrantów do nabycia prasa katolicka. W ,,Gościu Niedzielnym” o tym, że uroczystośd Bożego
Ciała nie jest demonstracja siły, ale to akt adoracji, wyznanie wiary i miłości w artykule ,,Radośd i
prawda Eucharystii”. Również od dnia dzisiejszego będzie można nabyd drugie ogólnopolskie czasopismo
o nazwie Niedziela. Polecam ciekawy artykuł pt.,, Niezłomne Podlasie” oraz o godności dziecka
utraconego. Cena obu czasopism 5 zł. Do nabycia u lektorów. Polecam także Małego Gościa
Niedzielnego.
13. W minionym tygodniu do wieczności Pan Bóg odwołał śp. Stanisławę Dygdoo i śp. Halinę Rusin, której
pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o g. 13.30 wprowadzenie i różaniec, a o 14.00 Msza św. Dobry Jezu…

