Ogłoszenia duszpasterskie

XIII Niedziela Zwykła 1 VII 2018 r.

1.W okresie wakacyjnym Msze św. o godz. 6.30 w poniedziałek, czwartek i sobotę, a o godz. 18.30
we: wtorek, środę i piątek. Jednakże w sobotę będzie Msza św. o godz. 18.00 wieczorem.
2.W najbliższy tydzień przypada I czwartek, I piątek. Będzie okazja do spowiedzi.
-we czwartek - spowiedź w kaplicy o godz. 16.30, a 17.00 Msza św. Spowiedź w kościele od 18.00,
Msza św. o godz. 18.30
- w piątek – spowiedź w kaplicy o godz. 16.30,a następnie Msza św. w kościele od 18.00, potem
Msza św. Zmiana tajemnic różańca św. dla dzieci i młodzieży w Bobrowej w I piątek po Mszy św.
wieczornej. Tak samo w Nagoszynie.
3.W najbliższy tydzień przypada I sobota miesiąca. Uroczyste nabożeństwo -o które tak bardzo
prosiła Matka Boża w Fatimie – o godz. 18.00 a potem Msza św. Zachęcam do przybycia na
różaniec fatimski jak najliczniej. Zapraszam zwłaszcza róże różańcowe męskie, żeńskie,
dziecięce i młodzieżowe a także członków Rycerstwa Niepokalanej. Będziemy modlić się o
błogosławieństwo Boże dla całej parafii, o nawrócenie grzeszników i pokój na świecie.
4. Dzisiaj po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Niewiast. W następną niedzielę po sumie
zmiana tajemnic różańca św. dla Mężów. O różaniec przed sumą w przyszłą niedzielę prosimy różę p.
Jana Madeja.
5. W pierwszy czwartek adoracje Najśw. Sakramentu poprowadzi grupa Wieczernik od godz. 17.30 a
w pierwszy piątek Straż Honorowa NSPJ także o godz. 17.30.
6.W I piątek księża pojadą do chorych: ks. Piotr Fela do Nagoszyna, a ks. Piotr Machnik do
Bobrowej W Ośrodku w Bobrowej Woli spotkanie z chorymi ok. godz. 10.00.
7 .W liturgii tygodnia obchodzić będziemy:
- we wtorek św. Tomasza Apostoła
-w piątek bł. Marii Teresy Ledóchowskiej. Jest to patronalne święto Apostolstwa Chorych
8. W dniach od 30 czerwca do 8 lipca trwa Wielki Odpust Maryjny w Tuchowie. Zachęcam do
indywidualnych pielgrzymek.

9.8 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 w
Nagoszynie. Bardzo proszę o przyjęcie pielgrzymów z całego serca prosząc równocześnie by
przygotować dla nich posiłek jak w ubiegłym roku.
10. W następną niedzielę składka inwestycyjna. Ofiary będą przeznaczone na częściowe
sfinansowanie prac przy odwodnieniu fundamentów kościoła.
11.Dziękuję za sprzątanie Kościoła i ofiarę na kwiaty W poniedziałek kościół sprzątali: Zofia
Prokop, Danuta Dziedzic, Andrzej Klucznik, a w sobotę: Celina Skowron, Anna Prokop,
Edward Lipa. Na najbliższy tydzień prosimy po 3 rodziny na poniedziałek i sobotę na godz.
9.00.
12.U ministrantów do nabycia Gość Niedzielny a w nim ciekawy artykuł o tym, że politycy
zapominają o Opatrzności. Polecam także artykuł ,,Niedoceniony” opowiadający o wybitnym
Polaku Ignacym Janie Paderewskim. W Niedzieli ciekawy artykuł o pierwszym nuncjuszu
apostolskim w Polsce, którym był abp Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI, Polecam tez
Małego Gościa Niedzielnego.

