XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 5 VII 2020 r.
1. Dziś do południa porządek nabożeństw jak zwykle. W czasie wieczornej Mszy św. odśpiewamy nieszpory.
Odpust w Ociece – suma o godz. 11. 30.
2. Po prymarii zmiana tajemnic różańca św. dla niewiast. W przyszłą niedzielę po sumie zmiana tajemnic dla
mężczyzn. O poprowadzenie różańca prosimy różę p. Wiesława Augustyna
3. Przypominam, że 8 VII br. czyli w środę, 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. Ze względu na obostrzenia dotyczące
pielgrzymek w czasach pandemii, pielgrzymka przemyska będzie liczyła tylko 150 osób. Dlatego połowa
zatrzyma się w Bobrowej a połowa w Nagoszynie czyli po 75 osób. Przy posiłku trzeba będzie pamiętać o
zachowaniu dystansu społecznego.
4. W następną niedzielę składka inwestycyjna. Ofiary będą przeznaczone na częściowe sfinansowanie prac przy
remoncie domu parafialnego.
5. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominać będziemy:
- w poniedziałek – bł. Marię Teresę Leduchowską
- w środę – św. Jan z Dukli
- w sobotę – św. Benedykta, patrona Europy
6. Od jutra ruszają zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską. Tegoroczne hasło pielgrzymki to słowo „idźcie”.
Zapisu do Grupy 13 PPT można dokonać w parafii. Pamiętajmy, że zgodnie w wytycznymi sanitarnymi
obowiązuje limit osób, który wynosi 150 os., decyduje kolejność zgłoszeń oraz staż pielgrzymkowy w Grupie 13.
Przy zapisach prosimy podać, który raz idzie się na pielgrzymkę oraz wypełnić załączniki, szczególnie ankietę o
zdrowiu. Pielgrzymowanie będzie miało charakter „sztafetowy”. To znaczy, że w dniach od 17-23.08 będziemy
przeżywali PPT we własnych parafiach lub centrum organizacyjnym Grupy 13 w Pustkowie-Osiedlu, apele z
relacjami z trasy w Pustkowie-Osiedlu codziennie o godz. 21.00. Natomiast 24.08 (poniedziałek) o godz. 4.00
wyruszymy autokarami z Pustkowa-Osiedla na pielgrzymi szlak do Trzebniowa (popularne „Skałki”), gdzie o
godz. 7.30 będziemy wraz z innymi grupami powiatu dębickiego uczestniczyć we Mszy Świętej na rozpoczęcie 8
dnia pielgrzymowania. O godz. 10.00 rozpoczniemy pielgrzymowanie piesze, aby pokonać odcinek 20km. do
Małusów Wielkich, skąd autokary Grupy 13 zabiorą nas do miejsc noclegowych. 25.08 w ostatnim dniu, po
śniadaniu autokary przewiozą nas na parking przy Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze, skąd przejdziemy do parku,
aby uroczyście wejść na Jasną Górę z biskupem tarnowskim Andrzejem Jeżem.
Koszt pielgrzymowania z Grupą 13 św. Dominika Savio wynosi 200zł (Dzieci do 8 klasy Szkoły Podstawowej
170zł) i obejmuje:
- Legitymację pielgrzyma, ubezpieczenie, opiekę medyczną z ambulansem.
- Dwudniowy wynajem autokarów, przejazd i powrót na trasie Pustków-Osiedle – Częstochowa.
- Nocleg w pokoju z łazienką oraz śniadanie (2,3,4 osobowe pokoje).
- Koszulkę Grupy 13 św. Dominika Savio, przy zapisie proszę podać rozmiar.
Ostatecznie zapisu można dokonać podczas spotkania organizacyjnego Grupy 13, 26.07.2020 r. w PustkowieOsiedlu, zaczynamy Mszą Świętą o godz. 18.00.
7. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i złożone ofiary na kwiaty. W poniedziałek byli to: Bernadetta Łączak,
Aleksandra Bielańska, Mariola i Maria Dadel, Joanna Jarosz, Barbara Wiktoria Orzech, a w sobotę: Lucyna
Jasińska, Krystyna Żak i Ewelina Stalec. Na następny tydzień zapraszamy do sprzątania naszej świątyni po trzy
rodziny w poniedziałek i sobotę na g. 9.00.
8. Polecamy nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a w nim o niezwykłej więzi braci Ratzingerów. Ponadto, o tym,
że wątpliwości w wierzę nie są grzechem, lecz raczej szansą na jej pogłębienie. W „Niedzieli” przeczytamy
natomiast między innymi artykuły pt.: „Zabobony grzech czy głupota?”, „Wolni pod opieką Maryi” oraz „Co
święci mówią Europie?”. Polecamy także „Małego Gościa Niedzielnego”.

