Ogłoszenia duszpasterskie – XIII Niedziela Zwykła 28 VI 2020 r.
1.W poniedziałek 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.
2.W okresie wakacyjnym czyli od wtorku Msze św. o godz. 6.30 w poniedziałek, czwartek i sobotę, a o
godz. 18.30 we: wtorek, środę i piątek.
3. W rozpoczynającym się tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. Będzie okazja do
spowiedzi.
- w czwartek – spowiedź w kaplicy o godz. 16.30, a o 17.00 Msza św. Spowiedź w kościele od godz.
18.00, Msza św. o godz. 18.30
- w piątek – spowiedź w kaplicy o godz. 16.30, a następnie Msza św. w kościele od godz. 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.
4.W najbliższy tydzień przypada również I sobota miesiąca. Uroczyste nabożeństwo, o które tak
bardzo prosiła Matka Boża w Fatimie o godz. 18.330 a potem Msza św. Zachęcamy do przybycia na
różaniec fatimski jak najliczniej. Zapraszamy 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.
5. W następną niedzielę po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Niewiast. O różaniec przed sumą
w przyszłą niedzielę prosimy różę p. Józefa Cieśli.
6. W pierwszy czwartek adorację Najświętszego Sakramentu poprowadzi Grupa „Wieczernik” od godz.
17.30, a w pierwszy piątek Straż Honorowa NSPJ także od godz. 17.30.
7 .W liturgii tygodnia wspominać będziemy:
- w poniedziałek – śś. Piotra i Pawła
- we wtorek - Pierwszych Męczenników Kościoła rzymskiego
- we czwartek – NMP Tuchowskiej – święto
- w piątek – św. Tomasza Apostoła
8. W ostatnią niedzielę zebrano w czasie składki inwestycyjnej 234 ofiary co dało 10 000 zł. Całość
została przeznaczona na częściową zapłatę za pracę wykonane wokół domu parafialnego. Wszystkim
ofiarodawcom składam serdeczne Bóg zapłać.
9. Dziękuję za sprzątanie Kościoła i ofiarę na kwiaty W poniedziałek nie przybył nikt a w sobotę byli to :
Edyta Zanek - Sołek, Anna, Remigliusz, Jakub Ściążko, Dorota Żak. Ponadto ofiare na kwiaty złożyła
Urszula Pyzińska.. Na najbliższy tydzień prosimy po 3 rodziny na wtorek i na sobotę na godz. 9.00.
10. U ministrantów do nabycia „Gość Niedzielny” a w nim wakacyjny cykl pod tytułem ,,Nie na jak u
Mamy”. Są to reportaże z sanktuariów maryjnych w Polsce. Dzisiaj o maryjnym sanktuarium w Sejnach.
Ponadto w Niedzieli o tym, ze czas pandemii nie był czasem straconym, ponieważ wielu ludzi odnalazło
drogę do Boga, o Męczennikach Kościoła Rzymskiego, o śląskiej misji nuncjusza Achillesa Rattiego i
niesamowitych zbrodniach Stalina o których przez lata całe nie wolno był omówić. W „Niedzieli” o tym,
jakie będą nasze pielgrzymki?, oraz że dla Bożego Miłosierdzia nie ma granic, a także o niebezpiecznym
dla naszej wiary dokumencie Konwencji Stambulskiej. Polecamy również Małego Gościa Niedzielnego.

