XI NIEDZIELA ZWYKŁA -18 VI 2017 r. - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.Dzisiaj po sumie zmiana tajemnic różaoca św. dla Mężów. Przed wieczorną Mszą św. nabożeostwo
czerwcowe. Staropolskie ,,Bóg zapłać” za wszelkie ofiary składane dzisiaj w czasie składki
inwestycyjnej. Zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie prac prowadzonych wokół
odwodnienia kościoła parafialnego.
2. Dzisiaj przypada Diecezjalne Święto Rodziny
3.W czwartek spowiedź przed zakończeniem roku dla dzieci i młodzieży. Spowiedź w Bobrowej od
godz. 15.30 do 16.00. Z tego względu Msza św. w Bobrowej o godz. 16.00. Spowiedź w Nagoszynie od
17.30 do 18.00. Bardzo proszę, by wszyscy skorzystali z sakramentu pokuty, by podziękować Bogu za
przeżyty rok szkolny.
4.W piątek dzieci i młodzież przeżywać będą zakończenie roku szkolnego. Msza św. dziękczynna dla
szkół w Bobrowej i Nagoszynie o godzinie ósmej. Żadnego z dzieci szkolnych niech nie zabraknie na
tej Mszy dziękczynnej. Zapraszam także rodziców dzieci i młodzieży szkolnej.
5.Dziękuje p. Lenczowskiemu za dostarczenie ziemniaków na odpust.
6.We środę po Mszy św. wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej a we czwartek zespołu synodalnego. W
piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie Straży Honorowej NSPJ

7.W tym tygodniu czcimy we czwartek św. Alojzego Gonzagę
8.O odmówienie różańca przed sumą na przyszła niedziele proszę róże p. Stanisława Pazdana
9. Spotkania formacyjne grup parafialnych. Bobrowa: środa- DSM, godz., 16.00, we czwartek
ministranci i lektorzy godz. 17.00. Nagoszyn: Spotkanie ministrantów i lektorów w poniedziałek o

g. 17.00 – będzie ustalane służenia wakacyjne - obecność obowiązkowa. Prosimy rodziców o
przypomnienie swoim synom o zbiórce.
10.,,Pełni Ducha Świętego budujemy Kościół na wzór Chrystusa” to hasło XXXVI PPT na Jasną Górę,
która rozpocznie się 17 VIII 2018 r. Eucharystią o godz. 6.30 sprawowaną na placu katedralnym w
Tarnowie. Zapisy na PPT będą prowadzone, tak jak w ubiegłych latach w każdej parafii przez lipiec a w
sierpniu w miejscu organizacji poszczególnych grup. Koszt uczestnictwa wynosi 90 zł. od osoby. Jeżeli z
domu idzie więcej osób, każda następna płaci 60 zł. a każde następne dziecko ( drugie dziecko z rodziny)
do kl. III gimnazjalnej włącznie tylko 20 zł. Reszta dopłaca Caritas. Proszę pamiętać, że każdy uczestnik
pielgrzymki, który nie przekroczył 16 roku życia musi mieć pełnoletniego opiekuna,
11.Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty. W poniedziałek byli to: Jarosz Janina, Roman
Jarosz , Łukasz Wójcik, Stanisława Sojka a w sobotę: Albina Osak, Malwina Osak, Paweł Sojka, Michał
Sojka, Jolanta Cetera. Na przyszły tydzień prosimy po 3 kolejne rodziny na poniedziałek i sobotę, na
godz. 9.00.
12.U ministrantów do nabycia nowy numer ,,Gościa Niedzielnego” a w nim ciekawy artykuł pt.
,,Konspiracja Prymasa” czyli o posłudze prymasa wśród katolików w Związku Radzieckim oraz o
poważnym spadku wydawanych drukiem czasopism w artykule ,,Zmienia się medialna mapa”. W
Niedzieli artykuł o RODO czyli Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych. Polecam
także ,,Małego Gościa Niedzielnego”.
13.Jest co prawda jeszcze trochę czasu, ale już przypominam, że 8 VII tr. czyli w niedzielę w godzinach
południowych ( ok. 13.00 – 14.00 ) przybędzie do naszej parafii Piesza Pielgrzymka Przemyska. Ta część
pielgrzymki, która zatrzyma się w Bobrowej, będzie miała poczęstunek przy miejscowej szkole. Natomiast ta
część pielgrzymki, która przybędzie do Nagoszyna, będzie miała poczęstunek przy Domu Ludowym. Bardzo
proszę o przyjęcie pielgrzymów z całego serca prosząc równocześnie by przygotować dla nich posiłek jak w
ubiegłym roku.
14.24 VI w Ostrowie na stadionie sportowym rozpocznie się IV festyn rodzinny pod hasłem ,,Rodzina Małą
Ojczyzną”. Szczegóły na plakacie.

15.W tym tygodniu odbył się pogrzeb + Stanisława Żaka i Adama Kondeji.. Dobry Jezu….

