Informacje duszpasterskie
XXIV niedziela zwykła - 12.09.2021
1. Rozpoczynamy w Kościele polskim XI Tydzień Wychowania, pod hasłem: „W blasku ojcostwa”.
Mając na uwadze owocny trud wychowania pamiętajmy o słowach św. Jana Pawła II, że „pierwszym
miejscem, gdzie rozpoczyna się proces wychowawczy młodego człowieka jest dom rodzinny”.
Wychowanie religijne jest naszym wspólnym obowiązkiem. Oczywiście pierwszymi wychowawcami są
zawsze rodzice. Otwieramy ich serca na Boga i świat, który nas otacza. Chcemy wypraszać dla nich
łaski, których potrzebują.
2. Dziś zmiana tajemnic o 9.00 i błogosławieństwo dzieci i tornistrów o 11.00.
3. Serdecznie dziękuję za pobożne i piękne przygotowanie, przeżycie oraz świętowanie odpustu, ku
czci Maryi w Tajemnicy Narodzenia. Niech Boża łaska, wsparcie Maryi w Jej cudownym wizerunku
Pani Gosprzydowskiej towarzyszą nam na każdym kroku.
Bóg zapłać Zespołowi Gosprzydowianie i OSP za zaangażowanie i uświetnienie uroczystości.
Bóg zapłać za przygotowanie Kościoła i Ogrodu na uroczystość odpustową.
Bóg zapłać Cukierni Poezja za Torciki, ich przygotowanie i sponsorowanie.
Bóg zapłać młodzieży za ich rozprowadzenie.
Bóg zapłać firmie Pana Pawła Tekieli za wykonanie podbitki i okucia daszków na Kapliczkach.
Bóg zapłać Panu Piotrowi Śledź z Brzeska za przygotowanie i montaż granitu w Kapliczkach.
Bóg zapłać Panu Krzysztofowi Chojeckiemu za wykonanie oświetlenia kapliczek i bramy wejściowej
oraz tablic informacyjnych.
Bóg zapłać firmie Pana Czesława Grucy za przygotowanie drogi przy Kapliczkach.
Bóg zapłać Panu Organiście za montaż tablicy z chronologią wioski i parafii.
Bóg zapłać Panu Stanisławowi Ząbkowskiemu za wykonanie i montaż bramy na drodze ppoz.
Bóg zapłać Panu Sławkowi Kornaś za wykonanie stojaków na rowery przy Kościele i przy Ogrodzie.
Bóg zapłać pewnej sobie za ofiarę 1.700 zł na Ogród Różańcowy.
Bóg zapłać pewnej rodzinie za ofiarę 500 zł na Ogród Różańcowy.
Bóg zapłać pewnej osobie za krzewy i kwiaty do Ogrodu Różańcowego.
5. W tym tygodniu będziemy przeżywać:
Msze św. rano o godz: 7.00.
w poniedziałek – św. Jana Chryzostoma, bpa i doktora Kościoła;
we wtorek – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego;
w środę – NMP Bolesnej, różaniec o 17.30 poprowadzi róża Pani Janiny Prus. Po Mszy św.
udamy się na Drogę Krzyżową na Górę Krzyży. Na tą Mszę zapraszam dzieci z kl. III w ramach
przygotowania do I Komunii, oraz wszystkich którym na secu leży dobre wychowanie młodego
pokolenia;
w czwartek – św. Korneliusza papieża i Cypriana bpa meczennika;
w sobotę – św. Stanisława Kostki patrona Polski i młodzieży;
6. W sobotę zapraszam na pielgrzymkę do Zabawy do bł Karoliny - na Drogę Krzyżową szlakiem
męczeństwa. Wyjazd o godz 13.00. Zapraszam wszystkich, natomiast dobrowolnie pod przymusem
jedzie kl VII i VIII w ramach przygotowania do bierzmowania. Koszt przejazdu dla dzieci i młodzieży 10
zł, a dorośli 15 zł. Zapisy do środy włącznie.
7. W niedzielę składka na UP JP II w Tarnowie. Również w niedzielę, przejdą przedstawiciele zbierając
oﬁary na prace na cmentarzu, bardzo proszę zmobilizować sąsiadów, zwłaszcza tu nieobecnych, bo to
jest dobro wspólne, i nasze miejsce w którym będziemy oczekiwać zmartwychwstania.
8. W przyszłym tygodniu rozpoczniemy pracę przy chodnikach, tak aby na Wszystkich Świętych były

już gotowe.
9. W środę Pan Sołtys będzie odbierał III ratę podatku w OSP od 16.00 do 18.00.
10. O sprzątanie Kościoła bardzo proszę: Aleksandra Gajec, Jacek Gajec, Dorota Kurek.
11. Jest do nabycia Gość Niedzielny w przedsionku; w nim m.in: artykuł o naszej Paraﬁi z ostatniej I
soboty. Jest również Gość Extra o bł Kardynale Wyszyńskim po 10 zł.

Intencje Mszy Świętych
13.08.2021 – 19.09.2021
Poniedziałek 13.09.2021
7.00: + Barbara Bartosik w 7 dzień + od córki Małgorzaty z rodz.
Wtorek 14.09.2021
7.00: + Henryk Kopeć, Kazimiera Siepierowska w 24 rocz + Henryka i 14. roczn. + Kazimiery
Środa 15.09.2021
18.00: + Franciszek Jóźwik od rodz Kotarba
Czwartek 16.09.2021
7.00: + Józef Ząbkowski w 7 rocz + od żony z rodziną
Piątek 17.09.2021
7.00: + Maria Serafin od Katarzyny i Pawła Prus
Sobota 18.09.2021
7.00: o zdrowie Boże błog i opiekę MB Gosprzydowskiej dla Stanisławy
14.00: Chrzest: Julia Rita Wadowiec
Niedziela 19.09.2021
7.00: + Stefania i Józef Golec
9.00: + Krzysztof Zaczyński od mamy z rodzeństwem
11.00: + Wanda Kot od kuzynki Barbary z rodz.

