Ogłoszenia duszpasterskie Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 24 VI 2018 r.
1.Dzisiaj uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Odpust w Brzeźnicy. Suma odpustowa
o godz. 11.00. Nabożeństwo czerwcowe przed Mszą św. o godz. 17.00
2.W piątek przeżywać będziemy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, którzy są
zwani filarami Kościoła. Myśl nasza biegnie do Rzymu, gdzie na tronie św. Piotra zasiada
papież Franciszek. Otoczmy go swoją modlitwą. Po południu nabożeństwo czerwcowe a potem
Msza św. Składka z tej uroczystości przeznaczona będzie na świętopietrze.
3. W czasie ostatniej składki inwestycyjnej zebrano 230 ofiar co dało 7000 zł. Jak
zapowiadałem wcześniej, całość została przeznaczona na zapłacenie za prace przy odwodnieniu
kościoła. Ponadto jak wszyscy zauważyli, rozpoczęto prace przy odwodnieniu drugiej części
kościoła a co za tym idzie położenie nowej kanalizacji, ponieważ stara jest zupełnie niedrożna.
Dzięki uprzejmości p. Wójta i Rady Gminy Żyraków udało się pozyskać 30000 zł. także z
Urzędu Marszałkowskiego z Rzeszowa udało się pozyskać 65000 zł.
4. O różaniec przed sumą w przyszłą niedzielę prosimy różę p. Edwarda Skrzypka.
5 .W liturgii tygodnia czcimy:
-we środę Matkę Bożą Nieustającej Pomocy.
-we czwartek św. Ireneusza
- w piątek św. Piotra i Pawła Apostołów
-w
sobotę Pierwszych Męczenników Kościoła rzymskiego. W tym dniu kończymy
nabożeństwa czerwcowe.
6. W dniach od 30 VI do 8 lipca trwać będzie Wielki Odpust Maryjny w Tuchowie pod hasłem
,,Służebnico Ducha św. wspieraj nas”. Zachęcam do indywidualnych pielgrzymek. Szczegóły
na plakacie.
7.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 a nie jak dotychczas w szkole ze względu na
prowadzone tam prace budowlane. Bardzo proszę o przyjęcie pielgrzymów z całego serca
prosząc równocześnie by przygotować dla nich posiłek jak w ubiegłym roku.
8.W następną niedzielę zmiana tajemnic dla róż różańcowych Niewiast.
9.Dziękuję za sprzątanie Kościoła i ofiarę na kwiaty W tym tygodniu kościół sprzątali: Renata
Pytel, Małgorzata Kalita, Halina Mazur, Dorota Nyznar, Maria Jarosz, Zuzanna Janora. Na
najbliższy tydzień prosimy po 3 rodziny na poniedziałek i sobotę na godz. 9.00.
10.U ministrantów do nabycia Gość Niedzielny a w nim artykuł o kardynale, który uratował
Genuę, oraz o odtrutce na antykatolickie kłamstwa. W Niedzieli o tym co się dzieje z
Kościołem w Niemczech?, oraz o tym, że prawa człowieka są ważniejsze niż prawa własności.
Polecam także Małego Gościa Niedzielnego.

