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1.Po południu nabożeństwo czerwcowe i Msza św.
2.Składam serdeczne podziękowania wszystkim za włączenie się w jakikolwiek sposób w przygotowanie
odpustu parafialnego i tym, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości. Został poświęcony Dom
Parafialny pw. św. Józefa. Każdy kto chciał mógł go obejrzeć. Jest on co prawda na razie pusty, ale
będziemy powoli go urządzać. O szczegółach powiem w późniejszym czasie. Składam serdeczne
podziękowania p. Sławomirowi Słąbie za podjęcie się dzieła wyremontowania tegoż domu, który był bez
mała ruiną i odstraszał. Dzisiaj to się zmieniło. Dziękuje również p. Dariuszowi Łączakowi za podarowanie
dwóch płyt marmurowych na których umieszczono stosowne napisy i dedykacje. Korzystając z okazji
składam staropolskie Bóg zapłać za dzisiejszą składkę inwestycyjną, która w całości zostanie przeznaczona
na częściową spłatę za wykonane prace. Dziękuje także p. Bartłomiejowi Kolbuszowi za złożoną na cele
kościelne darowiznę w wysokości 3000 zł.
3.Jest co prawda jeszcze trochę czasu, ale już przypominam, że 8 VII tr. czyli we 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.Proszono także by – ze względu na wzrost zakażeń- poprosić wszystkich, by w kościele podczas
nabożeństw utrzymać dystans społeczny, co w kościele jest nie bardzo możliwe albo by każdy z nas jednak
używał maski do zakrywania ust. Czy się z tym zgadzamy czy nie, starajmy się te przepisy respektować nie
tylko w kościele, ale też i w innych miejscach zgromadzeń publicznych.
5.Zakończenie roku szkolnego w piątek w obu szkołach, ale w różnych terminach. Dlatego też uroczysta
Msza św. na zakończenie roku szkolnego będzie w różnych terminach . W Nagoszynie we środę na Mszy
św. połączonej z nowenną do MBNP, a we czwartek w Bobrowej o godz. 18.00. Bardzo proszę wszystkich
uczniów i ich rodziców, by zechcieli na Mszę św. przybyć i podziękować Bogu za wszelkie łaski otrzymane
w tym trudnym czasie i prosić o szczęśliwe wakacje. Spowiadamy w czasie każdej Mszy św., a w te dni pół
godziny przed Msza św., aby każdemu dać okazje do zakończenie tego roku przyjęciem komunii św.
Rodziców jak zwykle proszę o dopilnowanie tego, by ich dzieci we Mszy św. uczestniczyły. Zachęcam
także do udziału w nabożeństwach czerwcowych.
6.We środę uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Dzisiaj odpust w Brzeźnicy. Suma odpustowa o
godz. 11.00. W sobotę oddajemy cześć Matce Bożej Nieustającej Pomocy.
7.Dziękuję za sprzątanie Kościoła i ofiarę na kwiaty W tym tygodniu w poniedziałek kościół sprzątali:
Cecylia Książek, Renata Wiśniewska, Joanna Wiśniewska, Lidia Szczygieł, Gadomska Aneta, Wiesława
Żak, a w sobotę: Dominik Szczygieł, Patryk Szczygieł, Agnieszka Kusmider, Janusz Kurczyk, Wiesław
Żak. Na najbliższy tydzień prosimy po 3 rodziny na poniedziałek i w sobote na godz. 9.00.
9.Zachęcam do nabywania prasy katolickiej. W Niedzieli można przeczytać piękny artykuł o praktyce I
piątków miesiąca i ich znaczeniu w duszpasterstwie, o testamencie Kościuszki. Polecam także prezentacje
kandydatów na prezydenta i ich poglądów na których oddamy glos w następną niedzielę. W Niedzieli
polecam artykuł ,,Kościół mnie uratował”, a także o wyzwaniach Kościoła po kwarantannie i o tym, że
takich będziemy mieć kapłanów jakich sobie wymodlimy. Polecam też Małego Gościa Niedzielnego.

