Informacje duszpasterskie
XXXIII niedziela zwykła - 15.11.2020
1. Wszystko mamy od Boga, który obdarza nas swoimi darami, talentami, łaską i miłością. Przez swe
życie, wiarę i dobra wolę mamy pomnażać otrzymane od Niego dobra. Prośmy nieustannie Duch
Świętego byśmy mogli pomnażać otrzymane talenty i mogli kiedyś wejść do radości naszego Pana.
2. Bóg zapłać pewnej rodzinie za ofiarę 6.000 zł na Ogród Różańcowy.
3. Bóg zapłać Panom Józefowi Knurowskiemu, Tadeuszowi Rudnickiemu, Jerzemu Pysno, Czesławowi
Gruca za wybudowanie ścian w stodole.
4. Bóg zapłać Paniom z Koła Gospodyń za przygotowanie obiadów dla Panów, aby nie ustali w pracy.
5. Na prośbę Paraﬁan przypominam nr konta paraﬁalnego na które można wpłacać oﬁary na
utrzymanie Parafii i dalsze prace: Bank Spółdzielczy w Brzesku Oddział w Gnojniku 04 9453 0009 0020
0200 0332 0001. Bóg zapłać tym którzy regularnie angażują się w utrzymanie Parafii,
6. W Kościele obowiązują maseczki oraz limit do 15 osób, pozostałych proszę o pozostanie na
zewnątrz.
7. W tym tygodniu będziemy przeżywali:
Codziennie Msze sw o 7 z różańcem za zmarłych i wypominkami;
we wtorek – św. Elżbiety Węgierskiej zakonnicy;
w środę – św. bł. Karoliny Kózkówny dziewicy i męczennicy;
w piątek - św. Rafała Kalinowskiego, kapłana;
w sobotę – Ofiarowanie NMP;
w niedzielę – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata,
8. Przypominam, że Penitencjaria Apostolska wydała specjalny Dekret, który w związku z zagrożeniem
COVID-19 rozciąga możliwość zyskiwania odpustu za zmarłych na cały listopad. Możemy zyskać ten
odpust dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej każdego dnia. Pamiętajmy ze zyskując odpusty
pomagamy duszom w czyśćcu cierpiącym. Warunki odpustu:
Nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych,
Stan łaski Uświęcającej,
Komunia św.,
Modlitwa: Ojcze Nasz i Wierzę w Boga,
Modlitwa w intencjach Ojca Św. (np. „Zdrowaś Maryjo”);
Wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego.
9. Pan Sołtys będzie w poniedziałek od 15 do 17 odbierał podatek w OSP Gosprzydowa.
10. Bóg zapłać za przygotowanie Kościoła; na sobotę proszę następujące rodziny: Nowak Anna, Gajec
Mariola, Gajec Elżbieta, Gajec Franciszek.
11. Jest do nabycia Gość Niedzielny w którym możemy poczytać m.in.: “Waż słowa, Dlaczego młodzież
wyszła na ulice”.
Pan powołał do wieczności śp. Stanisławę Jawień i + Stanisławę Biernat, termin pogrzebu będzie
podany w późniejszym czasie. Polećmy ich nieśmiertelne dusze miłosierdziu Bożemu: Dobry Jezu a
nasz Panie….

Intencje Mszy Świętych
16.11.2020 – 22.11.2020
Poniedziałek 16.11.2020
7.00: + Andrzej Zaczyńskiod siostry Józefy z mężem
Wtorek 17.11.2020
7.00: + Andrzej Kozdroń od brata Lucjana z rodz
Środa 18.11.2020
7.00: + Józefę Dybowicz od siostry Teresy z rodz
17.00: + Maria i Józef Smaluch w rocz +
Czwartek 19.11.2020
7.00: +Stanisławę Filipska od córki Zofii z męże
Piątek 20.11.2020
7.00: + Józef Biel od syna Kazimierza z Bochni
Sobota 21.11.2020
7.00: + Antoni Tekiela w 20 rocz +
Niedziela 22.11.2020
7.00: + Stanisław Kornas w 14 rocz +
9.00: + Cecylia Mytnik z ok imienin od siostry Anny z rodz
11.00: + Roman Pasek od żony z dziećmi i wnukami

