Ogłoszenia duszpasterskie – 7 VI 2020 r. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
1Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Kończy się okres komunii św. Wielkanocnej. Po
prymarii zmiana tajemnic różańca św. dla Niewiast a po sumie dla Mężów. O odmówienie różańca proszę różę
p. Józefa Pęcaka
2. W przyszłą niedzielę w naszej parafii odpust ku czci św. Antoniego Padewskiego. Bardzo proszę na procesje
zabrać chorągwie, feretrony. Zapraszam dzieci pierwszokomunijne, dzieci sypiące kwiaty i małych
,,ministrantów”. W sobotę spowiedź przed odpustem od godziny 17.30. Można nabyć obrazy św. Antoniego w
cenie 25 zł. Są one wystawione przy ołtarzu Matki Bożej.
3. Ze względu na przypadający w następną niedzielę odpust składka inwestycyjna będzie w niedzielę 21 VI.
4.We wtorek o godz. 15.30 w Pustkowie Osiedlu z obu szkół w liczbie 29 osób przystąpi do sakramentu
bierzmowania. Otoczmy ich swoja modlitwą, by dobrze przygotowali się i przyjęli dary Ducha św. Przy okazji
dziękuje rodzicom młodzieży bierzmowanej i dzieci pierwszokomunijnych za dar materialny. Ofiary te zostały
przeznaczone na sfinansowanie prac przy remontowanym Domu Parafialnym.
5. We czwartek obchodzimy Uroczystość Bożego Ciała. Msze święte w kościele będą w porządku niedzielnym.
Po sumie o 11.00 procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy wokół kościoła, które przygotują grupy
parafialne.
6.W procesji niech wezmą udział, chłopcy dzwoniący dzwonkami, dziewczynki sypiące kwiaty przed Panem
Jezusem. Bardzo proszę by na procesje zabrać feretrony i chorągwie. Procesja Bożego Ciała to prawdziwie
uroczyste święto naszej wiary i tak ją chciejmy przeżyć. Oczywiście musimy pamiętać o rygorze sanitarnym o
czym przypominają nam zarządzenia władz kościelnych i państwowych, W związku z tym na procesje pójdą tylko
ci, których wymieniłem wcześniej. Wszyscy pozostaniemy na placu kościelnym w bezpiecznej odległości i z
maseczkami. Musimy zachować rygor sanitarny, bo koronawirus dalej jest groźny. W Oktawie Bożego Ciała
procesje będą po Mszach wieczornych za wyjątkiem niedzieli, kiedy to procesja będzie po sumie. Składka z
Bożego Ciała przeznaczona jest na hospicja.
7. W dniu wczorajszym zakończyliśmy odmawianie różańca o 20.30 i celebracje Mszy św. o godz. 18.00 w
wiadomej nam intencji. Różaniec odmawialiśmy od 23 III. Początkowo sami kapłani, potem róże różańcowe i kto
zechciał przyjąć a od 18 V parafianie z poszczególnych odcinków parafii. Od 18 V do 6 VI na różaniec przyszło
530 parafian a komunie św. przyjęło 420 osób. Wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać za te wielką mobilizację
do modlitwy w tych ciężkich czasach.
8. W piątek dzieci pierwszokomunijne przystąpią po raz pierwszy do spowiedzi. O godz. 9.00 dzieci z Nagoszyna
o 10.00 z Bobrowej. Bardzo proszę, by ze spowiedzi skorzystali rodzice, chrzestni i rodzeństwo tych dzieci.
Spotkanie w kościele dla dzieci z k. III z Nagoszyna we środę 0 16.30.
9.Uroczystość I Komunii św. będzie w sobotę o godz. 11.00.
10.Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty. W poniedziałek byli to: Górka Bernadetta i Baran Anna
a w sobotę: Monika Baran, Agnieszka Węgrzyn. Bardzo proszę, by we środę o godz. 14.00 rodzice dzieci z kl. I z
obu szkół posprzątali kościół i Dom Parafialny
11. W tym tygodniu oddajemy cześć:
- w poniedziałek św. Jadwidze Królowej
- w piątek bł. ks. Romanowi Sitce, męczennikowi z Oświęcimia i rektorowi naszego Seminarium Duchownego.
- w sobotę św. Antoniemu z Padwy – patronowi naszej parafii.
12.W sobotę o godz. 18.00 z racji 13 dnia miesiąca odmówimy różaniec fatimski w intencji wynagrodzenia NSPJ,
Niepokalanemu Sercu NMP, pokoju na świecie i zachowanie od pandemii a po Mszy św. pójdziemy w procesji
wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem.
13.Przypominamże trwa od piątku tak rano jak i wieczór nowenna do św. Antoniego przed naszym odpustem.
Zapraszam do licznego udziału w tej nowennie i nabożeństwie czerwcowym.
14.W poniedziałek o g. 16.00 próba przed Uroczystością I Komunii Świętej dla dzieci z klas 3 obu szkół. W
poniedziałek na godz. 19.00 zapraszamy ministrantów i lektorów na zbiórkę dotyczącą omówienia zbliżających się
uroczystości w parafii, jak również służenia wakacyjnego. Obecność obowiązkowa. Prosimy rodziców o
zmotywowanie swoich synów do uczestnictwa w tym spotkaniu
15.Polecam prasę katolicka. W Gościu Niedzielnym o tym jakie prezydentury potrzebują Polacy, o duchowej
procesji Bożego Ciała a także refleksje abp S. Gądeckiego na temat pandemii, która okazuje się czasem próby dla
wszystkich. W Niedzieli o Maryjnych drogach kardynała Wyszyńskiego a także o polskich obowiązkach Orlenu.
Polecam także Małego Gościa Niedzielnego.

