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Uroczystość Zesłania Ducha św. na Apostołów – 31 V 2020 r. ogłoszenia duszpasterskie.
Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego dotyczące uczestnictwa wiernych we Mszach św. i nabożeństwach
W związku z decyzją władz państwowych o zniesieniu limitu uczestników zgromadzeń religijnych w
kościołach, serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa we Mszach św. i nabożeństwach, przy
zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. W czasie, gdy boleśnie doświadczamy skutków pandemii,
odpowiedzmy na zaproszenie Jezusa, który mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Jednocześnie gorąco proszę duszpasterzy, aby dołożyli wszelkich
starań, by świątynie były miejscami bezpiecznymi dla wiernych. Ponadto z dniem 1 czerwca br. odwołuję
udzieloną wcześniej ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta
nakazane. Jednocześnie utrzymuję dyspensę dla:
❖ osób w podeszłym wieku
❖ osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)
❖ osób, które czują obawę przed zarażeniem COVID-19
Znoszę również wszelkie ograniczenia dotyczące celebrowania chrztów, pogrzebów, Mszy św. w kaplicach
prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych oraz ograniczenia dotyczące
posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
Zachęcam do modlitwy o ustanie pandemii szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego
świętego rodaka, Szymona z Lipnicy. Bp. Andrzej Jeż.
1.Przeżywamy dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha św. na Apostołów. Oddajemy cześć Trzeciej Osobie Trójcy
Przenajświętszej, Duchowi św.. Zechciejmy dzisiaj znaleźć czas na krótka chwilę refleksji nad tą wielką
tajemnicą i chwile na osobista rozmowę z Duchem św. W dniu dzisiejszym za uczestnictwo w śpiewie lub
recytacji hymnu ,,O Stworzycielu Duchu przyjdź”, które nastąpi w kościele lub kaplicy można pod zwykłymi
warunkami zyskać odpust zupełny. Jutro uroczystość NMP Matki Kościoła. Msze św. w zapowiedzianym
porządku a więc o g. 7.00, 9.30, i 18.00. W Bobrowej o godz. 16.00. Od poniedziałku rozpoczyna się II okres
zwykły w ciągu roku.
2.Od poniedziałku rozpoczynamy celebracje nabożeństw czerwcowych. Przypominam, że w każdy dzień pół
godziny przed Mszą św. ma miejsce wystawienia Najświętszego Sakramentu. Gromadźmy się chętnie w
kościele, by uczcić NSPJ, nie zapomnijmy też zwłaszcza przy wieczornym pacierzu lub w innym czasie
odmówić litanii do Serca Pana Jezusa czy też koronki do Miłosierdzia Bożego.
3.W następną niedziele Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha św. Kończy się okres
komunii św. wielkanocnej. Wykorzystajmy te dni na przystąpienie do spowiedzi i komunii św. wielkanocnej,
kto tego jeszcze nie uczynił. Przypominam, że spowiadamy w czasie każdej Mszy św. i nabożeństwa
różańcowego połączonego z udzieleniem komunii św. Bardzo cieszę się że wiele parafian przybywa do
kościoła w wieczornej porze. Ten różaniec będziemy odmawiać do soboty.
Na nabożeństwo różańcowe zapraszam w tym tygodniu
-poniedziałek mieszkańców Cieszęcin i Nagoszyna od p. Pęcak do p. Delong
-we wtorek Nagoszyn od p. Gil do p. Chmura
-we środę – Nagoszyn od p. Grdeń do p. Szuba oraz od p. Kużdżał do p. Strzelczyk
-we czwartek – Nagoszyn od p. Węgrzyn do p. Lisak
-w piątek Nagoszyn od p. Kabara do p. Kołodziej oraz od p. Kania do p. Bielawa
-w sobotę Nagoszyn od p. Wilk do p. Piękoś oraz od p. Skrzypek do p. Podraza. W sobotę nie będzie różańca o
20.30 a wszystkich zapraszam na różaniec fatimski o godz. 18.00.
4.W związku z tym, że już długo nie było zmian tajemnic różańcowych, to w przyszłą niedzielę zmiana
tajemnic różańcowych dla Niewiast po Mszy św. porannej, a dla Mężów po sumie, ponieważ w II niedzielę
czyli 14 VI planujemy odpust ku czci św. Antoniego, pierwszy w dekanacie po zniesieniu limitu osób
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mogących przebywać w kościele. Nie chcemy odkładać na dalszy termin spotkania mężów. O odmówienie
różańca proszę róże p. Czesława Węgrzyna.
5.W związku, ze został zniesiony limit osób przebywających w kościele od następnej niedzieli nie będzie Mszy
św. o godz. 15.00
6.We wtorek spotkanie dzieci z kl. III wraz z rodzicami w Bobrowej o g. 16.00 a w Nagoszynie o godz. 16.30
7.W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek i I sobota miesiąca czerwca.
Spowiadać będziemy
- we środę, I czwartek i I piątek w Bobrowej od godz. 15.30 a o 16.00 Msza św., w kościele parafialnym
spowiedź o 17.30 a o godz. 18.00 Msza św. W I piątek w Bobrowej zmiana tajemnic różańcowych dzieci i
młodzieży po Mszy św. o godz. 16.00 a w Nagoszynie po wieczornej Mszy św. W I piątek proszę, aby
przystąpiła do spowiedzi młodzież z kl. VIII z obu szkół ponieważ 9 VI przyjmą sakrament bierzmowania.
Proszę o przystąpienie do spowiedzi także świadków, rodziców i rodzeństwo.
8.Bardzo proszę, by w I czwartek adoracje Najświętszego Sakramentu poprowadziła od godz.17.00 do 18.00
grupa modlitewna ,,Wieczernik”, w I piątek adoracje niech poprowadzi od 17.00 do 18.00 Straż Honorowa
NSPJ
9.W I sobotę różaniec fatimski. Zapraszam, aby przybyć w jak największej liczbie, by spełnić życzenie NMP z
Fatimy. W sposób szczególny zaproszeni są uczniowie kl. VIII z obu szkół z rodzicami i świadkami,
członkowie róż różańcowych i Rycerstwa Niepokalanej. Po Mszy św. wieczornej spotkanie ze świadkami i
młodzieżą, która przyjmie sakrament bierzmowania. Proszę o niezawodne przybycie.
10.Dziekuje druhom z nagoszyńskiej OSP za zneutralizowanie potężnego gniazda os, które zagnieździły się w
jednym z drzew okalających kościół parafialny i zagrażały naszemu bezpieczeństwu.
11.11 VI będziemy przeżywać Uroczystość Bożego Ciała. Uroczystość ta będzie znacznie skromniejsza niż
zwykle w związku z okolicznościami. Pójdziemy z procesją wokół kościoła. Również 4 skromnie przyrządzone
ołtarze zostaną ustawione wokół świątyni parafialnej. O ich przygotowanie proszę grupy parafialne. Ołtarz I –
Grupa Modlitewna ,,Wieczernik”, II – Akcja Katolicka, III – szafarze Eucharystii, IV- Arcybractwo Straży
Honorowej NSPJ.
11.W tym tygodniu czcimy
- w poniedziałek - NMP Matkę Kościoła
- we środę św. Karola Lwangę i Męczenników
-we czwartek Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
-w piątek – św. Bonifacego
12.Dziękuję za sprzątanie Kościoła oraz za ofiarę na kwiaty następującym osobom. W poniedziałek byli to:
Paweł Komaruk, Zofia Świder, Agata Różak,a w sobotę : Ostrowska Elżbieta, Ostrowska Natalia, Ostrowska
Karolina. W tym tygodniu prosimy po trzy rodziny na poniedziałek i na sobotę na godz. 9.00..
13.Zachęcam do nabywania prasy katolickiej. Polecam ,,Gościa Niedzielnego” a w nim ciekawy artykuł o tym
dlaczego Kościół kanonizuje dzieci i jak jest recepta na wychowania świętego dziecka?, polecam piękny
artykuł o NMP Matce Kościoła, o zagładzie śląskiej elity intelektualnej dzięki czemu Polacy ponieśli
niepowetowaną stratę. W Niedzieli o tym jak rozumieć dary Ducha św.? Jest też
kilka artykułów o kapłaństwie widzianego oczami kandydatów do kapłaństwa i nowowyświęconych
kapłanów. Polecam Małego Gościa Niedzielnego.
14.W piątek rozpoczynamy nowennę do św. Antoniego przed odpustem.

