IX NIEDZIELA ZWYKŁA -3 VI 2018 r. - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.Dzisiaj po sumie procesja eucharystyczna wokół kościoła. Przed wieczorną Mszą św. nabożeństwo czerwcowe.
Po prymarii zmiana tajemnic różańca św. dla Niewiast.
2.W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Adoracje Najśw. Sakramentu niech poprowadzi grupa
modlitewna ,,Wieczernik”.
3.Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia uroczystości
Bożego Ciała, szczególnie tym, którzy przygotowali ołtarze.
4.We czwartek będziemy przeżywać zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Msza św. o godz. 18.00, po niej procesja
eucharystyczna a następnie poświecenie wianków z ziół i kwiatów oraz błogosławieństwo dzieci. Dzieci zapewne
liczą na coś słodkiego, dlatego też w ich imieniu prosimy właścicieli sklepów o zwykle niezawodną pomoc. Mszy
św. w Bobrowej po południu nie będzie.
5.W przyszłą niedzielę w naszej parafii odpust ku czci św. Antoniego Padewskiego. Bardzo proszę na procesje
zabrać chorągwie i feretrony. Zapraszam dzieci pierwszokomunijne, dzieci sypiące kwiaty i małych
,,ministrantów”. Zachęcam do licznego udziału. Odpust parafialny to możliwość zyskania odpustu i ofiarowania go
za dusze w czyśćcu cierpiącą lub w swojej własnej intencji. Aby odpust zyskać należy być w stanie łaski
uświęcającej dlatego też w sobotę spowiedź przed odpustem od godziny 17.30. Zachęcam do skorzystania. Po
każdej Mszy św. w kościele parafialnym ucałowanie relikwii św. Antoniego.
6.Składka inwestycyjna będzie w trzecią niedzielę czerwca ( 17 VI) ze względu na przypadającą w następną
niedzielę odpust parafialny. Także z tego samego powodu zmiana tajemnic różańcowych dla Mężów będzie w
trzecia niedzielę czerwca
7 Od poniedziałku rozpoczynamy nowennę do św. Antoniego. Nowenna w dni powszednie będzie odprawiana
tak po porannej jak i po wieczornej Mszy św.
8. W piątek rozpoczęliśmy miesiąc czerwiec. Jest on poświęcony czci NSPJ. Zachęcam do oddania czci Sercu
Bożemu tym bardziej, że kilka lat temu parafia nasza poświęciła się Sercu Jezusowemu. Dlatego też zachęcam
do udziału w nabożeństwach czerwcowych, odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji
wynagradzającej Sercu Pana Jezusa za grzechy swoje i innych.
9.We wtorek oddajemy cześć św. Bonifacemu. W piątek, w Uroczystość NSPJ można zyskać odpust zupełny.
Należy wypełnić następujące warunki: w tym dniu pobożnie nawiedzić kościół, odmówić w nim Modlitwę Pańską i
wyznanie wiary, przyjąć komunię św. i pomodlić się w intencjach Ojca św. odmawiając Ojcze nasz i Zdrowaś
Mario oraz publicznie odmówić Akt poświecenia rodzaju ludzkiego NSPJ. Jest to także Dzień Modlitw o Świętość
Życia Kapłańskiego. Ze względu na przypadającą w tym dniu uroczystość nie obowiązuje abstynencja od
pokarmów mięsnych. W sobotę czcimy Niepokalane Serce NMP
10.O odmówienie różańca przed sumą na przyszła niedziele proszę róże p. Antoniego Cyrana
11. Spotkania formacyjne grup parafialnych. Bobrowa: środa DSM - godz. 16.00, ministranci i lektorzy we
czwartek o godz. 17.00, piątek o godz. 19.00 grupa młodzieżowa
Nagoszyn: spotkanie DSM -u w czwartek o g. 17.00. Młodzież z Grupy parafialnej z Nagoszyna zaprasza do
zakupu wykonanych własnoręcznie domowych wypieków w czasie odpustu ku czci św. Antoniego. Niech
pysznych ciasteczek nie zabraknie na żadnym odpustowym stole. Dochód wykorzystamy na letni wypoczynek.
12.Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty. W poniedziałek byli to: Barbara Knot, Leszek Marzec,
Halina Nowak, Grażyna Jakubiec, a w sobotę: Urszula Wilczyńska, Bernadetta Kurczyk, Elżbieta Łączak, Dorota
Zaborowska. Na przyszły tydzień prosimy po 3 kolejne rodziny na poniedziałek i sobotę, na godz. 9.00.
13.U ministrantów do nabycia nowy numer ,,Gościa Niedzielnego” a w nim raport o stanie szpitali oraz o tym co
mówi nauka o początku ludzkiego życia w artykule ,,To jest życie”. W Tygodniku ,,Niedziela” o ojcach naszej
wolności czyli o Słudze Bożym Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Polecam także ,,Małego Gościa Niedzielnego”.
14.W tym tygodniu odbył się w pogrzeb + Haliny Rusin i Tadeusz Cholewa. Dobry Jezu….

