Ogłoszenia duszpasterskie
VI niedziela zwykła - 11. 02. 2018
1. W Światowy Dzień Chorego warto pomodlić się w sposób szczególny za chorych, którzy są wokół
nas i okazywać im zwykłą ludzką życzliwość każdego dnia.
2. Dziś Msze św o godz: 7.00, 9.00, i o 11.00. Dziś Nabożeństwo 40-godzinne: po 7.00 zapraszam
mężczyzn, po 9.00 kobiety a po 11.00 dzieci.
3. Bóg zapłać tym którzy zaangażowali się w przygotowanie i tym którzy zechcieli skorzystać z zabawy
"Taniec na Różaniec", i wesprzeć budowę Ogrodu Różańcowego. Bardzo serdecznie dziękuje wszystkim,
którzy ochoczo włączyli się w prace a więc, członkom Rady Parafialnej, Rady Sołeckiej, Parafialnego
Oddziału Caritas, Ludowego Zespołu Gosprzydowianie, Naczelnikowi OSP za koordynacje całości,
Zespołowi muzycznemu P. Rafała Mroza za gratisowe przygrywanie do tańca. Wszystkim Paniom które
przygotowały sałatki, pracowały w kuchni i kelnerowały. Słowa wdzięczności kieruję w stronę sponsorów
a byli nimi: właściciele Cukierni Poezja, ubojni P. Wąs z Gnojnika, Sklepu Groszek, sklepu warzywnoowocowy K. Kądziołka i sklepu "U Eweliny". Kwota uzyskana dzięki sponsorom i zaradności Pań to
6.920zł. została zabezpieczona na koncie parafialnym. Bóg zapłać.
4. Czas szybko biegnie musimy rozpocząć przygotowania do prac w Ogrodzie Różańcowym, dlatego
bardzo proszę gdyby ktoś miał dęby lub lipy i zechciał ofiarować to proszę zgłosić do mnie lub Pana
Cieśli.
5. W tym tygodniu będziemy przeżywali:
•

w środę: Popielec -rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze św o 7.00 i 17.00 z posypaniem
głów popiołem. Składka w tym dniu na cele charytatywne. W środę popielcową obowiązuje post
ścisły i abstynencja. Od 16.00 spowiedź, a różaniec o 16.30 poprowadzi róża Pani Janiny Prus.
W środę po Mszy zapraszam na spotkanie członków Caritas na plebanie.

•

w piątek – rozpoczynamy Nabożeństwa Drogi Krzyżowej o godz 17.00, zapraszam wszystkich
szczególnie dzieci i młodzież, niech będzie to wyraz naszej gorliwszej modlitwy i miłości do Pana
Jezusa. Dzieci będą zbierały naklejki za uczestnictwo.

•

w niedziele – Nabożeństwo Gorzkich Żali o godz 15.00, a składka do południa na WSD w
Tarnowie a na Gorzkich Żalach na kwiaty do Grobu Pana Jezusa.

6. Są jeszcze wolne miejsca do teatru na sztukę "Śnieżka inaczej", w dniu 13 lutego o godz 14.15 z
parkingu przy Kościele, koszt 10 zł, zapisy u p. Świetlicowej i p. Sołtys do 10 lutego. Zechciejmy wysłać
dzieci, żeby nie siedziały tylko przed komputerem.
7. W czwartek u Pani Sołtys w OSP będzie można dokonać opłat za śmieci w godz 15.40 do 17.00.
Będzie można również odebrać nakazy płatnicze podatku, i jak co roku Pani Sołtys będzie zbierała ofiary
na utrzymanie cmentarza, bardzo proszę podejść do kwestii cmentarza odpowiedzialnie, bo to świadczy
o naszym szacunku do zmarłych.
8. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od tego roku ulegają zmianie zasady
ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Wnioski składane będą przez Internet. Można będzie to zrobić
już od 15 marca. We wszystkich biurach powiatowych ARiMR dostępne będą stanowiska komputerowe
z dostępem do Internetu, przy których rolnicy będą mogli wypełnić i przesłać wniosek. Właściciele

mniejszych gospodarstw zamiast wniosku mogą złożyć jednostronicowe Oświadczenie, w którym
potwierdzą brak zmian w porównaniu z ubiegłym rokiem. Termin składania oświadczeń wyznaczono od
15 lutego do 14 marca 2018 r. Apelujemy do rolników, by nie czekali do ostatniej chwili. Wcześniejsze
zgłoszenie się do biura powiatowego pozwoli na uniknięcie kolejek i zapewnienie sprawnej i szybkiej
obsługi. Szczegółowe Informacje wywieszone są na parafialnej tablicy ogłoszeń.
9. Rozpoczął się okres rozliczeń podatkowych, dlatego zwracam się z prośbą w imieniu swoim i
rodziców Konrada Lasoty, naszego parafianina o przekazanie 1% podatku na jego dalsze leczenie: poz
122. KRS 0000037904; poz 123 – kwota 1%; poz 124: 19274- Lasota Konrad; wykażmy się wrażliwością i
lokalnym patriotyzmem.
10. Bóg zapłać za sprzątanie Kościoła proszę w sobotę po Mszy porannej, następujące rodziny:.
Siepierowska Irena, Kopeć Maria, Kopeć Agnieszka, Kopeć Janina, Gazda Monika
11. Warto nabyć "Gościa Niedzielnego", jak przeżyć Wielki Post, wywiad z ministrem zdrowia, oraz płyt
do rozliczenia PIT-u.

Intencje Mszy Świętych
12.02.2018 – 18.02.2018
Poniedziałek 12.02.2018
•

7.00: + Genowefa i Jan Pasek w 9 rocz + Jana od syna Władysława

Wtorek 13.02.2018
•

7.00: + Jan Gicala od brata Tadeusza z rodz

Środa Popielcowa 14.02.2018
•

7.00: + Jan Gnela od siostry Haliny z rodz

•

17.00: + Czesław Paprota

Czwartek 15.02.2018
•

7.00: + Zofia Wrona od córki Marii

Piątek 16.02.2018
•

17.00: + Maria Kośmider od bratowej

Sobota 17.02.2018
•

7.00: +Stanisław Gajda od syna Stanisława z żoną

Niedziela 18.02.2018
•

7.00: za Parafian

•

9.00: Dz-błag w 20 rocz ślubu Danuty i Andrzeja opiekę MB Gosprzydowskiej

•

11.00: + Bronisławę i Władysława Stachoń w 37 rocz + Władysława

•

15.00: Nabożeństwo Gorzkich Żali.

