Informacje duszpasterskie
V niedziela zwykła
10.02.2019
1. Pokładanie całej nadziei w Bogu jest jak wypłyniecie na głębie. Tak uczynił Szymon Piotr, jego
zaufanie Jezusowi przyniosło obfity połów. Niech nasze zaufanie Chrystusowi przynosi codziennie
plon chrześcijańskiego życia.
2. Dziś Msze św o godz: 7.00, 9.00, i o 11.00; po niej błogosławieństwo chorych.
3. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na ogrzewanie Kościoła.
4. W tym tygodniu będziemy przeżywali:
• w środę: różaniec poprowadzi róża Pana Stefana Gajec;
• w czwartek: św. Cyryla i Metodego patronów Europy;
• w piątek 15 lutego w Kościele Miłosierdzia Bożego w Brzesku odbędzie się Dekanalne
Spotkanie Młodych - Dziękczynienie za ŚDM w Panamie, Rozpoczęcie Mszą św. o godz.
18.00. zapraszamy młodzież na chwilę modlitwy;
• również W piątek: spotkanie DSM o 16.00;
• w niedzielę: składka na WSD w Tarnowie.
• również w najbliższą niedzielę zapraszam na spotkanie PZS na plebanie na godz 16.00.
5. Pani Sołtys informuje że zebranie sprawozdawczo wyborcze w Gosprzydowej odbędzie się
3.03.2019 o godz 14.00 w OSP Gosprzydowa.
6. Również w tym tygodniu będzie można odebrać nakazy płatnicze podatku rolnego i zapłacić
w środę i w piątek od 14.00 do 16.00 w OSP Gosprzydowa. Będzie można również jak co roku
złożyć ofiarę na utrzymanie cmentarza.
7. Zakład Usług Kominiarskich informuje, że w dniach 11 do 15 luty będą czyszczone i sprawdzane
przewody kominowe.
8. Bóg zapłać za sprzątanie Kościoła. Proszę w sobotę po Mszy porannej następujące rodziny:
Kopeć Agnieszka, Gazda Monika, Gazda Maria, Bacz Jadwiga.
9. Warto nabyć "Gościa Niedzielnego" z wieloma dobrymi artykułami, odnoszącymi nasze sprawy
do Boga i wiary. "O orędziu Matki Bożej z Akity", "Miłość Bezinteresowna" - papież Franciszek na
światowy dzień chorego, oraz dodatek historyczny: 100-lecie Sejmu Ustawodawczego.

Intencje Mszy Świętych
11.02.2019 - 17.02.2019
Poniedziałek 11.02.2019
• 7.00: + Eugeniusz Frankowski od wnuka Dariusza
Wtorek 12.02.2019
• 7.00 + Genowefa i Jan Pasek w 10 rocz + Jana
Środa 13.02.2019
• 17.00: + Czesław Paprota
Czwartek 14.02.2019
• 7.00: Dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o zdrowie i opiekę MB Gosprzydowskiej dla
Huberta
Piątek 15.02.2019
• 7.00: + Kazimierz Pasek w 30 dzień od + od córki Marii z mężem
Sobota 16.02.2019
• 7.00: Dz-błag w 18 rocz urodzin Mariusza opiekę MB Gosprzydowskiej od rodzic
Niedziela 17.02.2019
• 7.00: Dz-błag w int pewnej rodziny opiekę MB Gosprzydowskiej
• 9.00: + Janina Władysław i Jan Gicala w 3 rocz + Janiny
• 11.00: + Kazimierz Gazda w 5 rocz +

