Ogłoszenia Duszpasterskie XVIII Niedziela Zwykła 2 VIII 2020 r.
1.Dzisiaj po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Niewiast, na drugą niedzielę dla Mężów.
2.Pamiętajmy o zachowaniu trzeźwości w tym miesiącu, podejmijmy na ten czas odpowiednie
postanowienie, aby własnym przykładem i modlitwą wspomagać tych, którzy nie potrafią normalnie
używać alkoholu, aby dostrzegli piękno życia trzeźwego. O odmówienia różańca proszę różę p. Roberta
Kołodzieja
3.Zbliża się doroczna uroczysta Msza św. na cmentarzu w dzień Wniebowzięcia NMP. Dlatego o
poprzedzające ową uroczystość tradycyjne sprzątanie cmentarza proszeni są mieszkańcy
Nagoszyna od p. Grdeń do p. Szubów ( obie strony).. Bardzo prosimy o przyniesienie wszelkiego
typu kosiarek. Gdyby ktoś mógł służyć kosiarką rotacyjną – również serdecznie zapraszamy.
Sprzątanie cmentarza rozpocznie się we wtorek 4 sierpnia, o godz. 16.00. Dołóżmy starań, aby
zadbać o mogiły swoich bliskich. Niech miejsce ich oczekiwania na zmartwychwstanie prezentuje
się godnie.
4.W tym 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.
5.Bardzo proszę by we czwartek adoracje Najśw. Sakramentu poprowadziła grupa
modlitewna ,,Wieczernik” a w piątek Arcybractwo NSPJ. Początek adoracji o w te dni o godz. 17.30
6.W następną niedziele składka inwestycyjna, która będzie przeznaczona na częściową spłatę długów za
prace wykonane wokół domu parafialnego.
7.W tym tygodniu w liturgii wspominamy:
- we wtorek – św. Jana Marii Vianneya
- we środę – Matki Bożej Śnieżnej
- we czwartek – uroczystość Przemieniania Pańskiego
- w piątek – bł. Edmunda Bojanowskiego
- w sobotę – św. Dominika
8. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiary na kwiaty następującym osobom. W poniedziałek kościół
sprzątali: Renata Pytel, Joanna Bieniasz, Paulina Gil, a w sobotę: Tomasz Węgrzyn, Krystyna Drobot,
Elżbieta Węgrzyn, Teresa Dygdoń. Na następny tydzień zapraszamy do sprzątania naszej świątyni po
trzy rodziny w poniedziałek i sobotę na godz. 9.00.
9.W związku ze wzrostem osób zainfekowanych koronawirusem bardzo proszę o zasłonienie twarzy
maskami w miejscach zgromadzeń a do takich należy kościół. Jest to – jak wiemy- obowiązek
wynikający z V przykazania oraz z szacunku dla drugiego człowieka
10. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego” a w nim ciekawy artykuł o tym czy
możliwe jest powtórne zawarcie sakramantu małżeństwa w Kościele?, o gotyckich katedrach, gdzie
niebo styka się z ziemią, oraz o sile naszej pamięci w kontekście rocznicy 76 rocznicy powstania
warszawskiego. W Niedzieli o Kościele który cierpi, a także o tym kim są aniołowie i czy prosimy je o
pomoc w życiu codziennym?, o sobotach Królowej Polski oraz o historycznej polityce Prezydenta RP.
Nie zapomniano też o omówieniu szczególnej cechy Polaków, którzy są Narodem Pielgrzymów.
11.W tym tygodniu kończy 4 letnia służbę w naszej parafii ks. Piotr Machnik. Obejmuje w najbliższą
sobotę służbę w Korzeniowie jako proboszcz. Dziękujemy Mu za pracę i życzymy Bożego
błogosławieństwa na nowej placówce duszpasterskiej. Szczęść Boże.
11.W poniedziałek o 13.00 pogrzeb śp. Marii Cyran. Pochówek w Mielcu.
Zmarła Mama p. Organisty śp. Michalina Pazdan. Pogrzeb w Ociece w poniedziałek. Wprowadzenie i
różaniec o 14.30, Msza św. pogrzebowa o 15.00. Dobry Jezu….

