X Niedziela Zwykła
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Liturgia w tygodniu.
- poniedziałek – św. Barnaby Apostoła
- środa – św. Antoniego z Padwy
- czwartek – bł. Michała Kozala

1. We środę wypada 13 dzień miesiąca. Nabożeństwo Fatimskie w Gawłuszowicach rozpoczniemy o godz.
1900. Po Mszy św. nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i procesja – prosimy przynieść świece. Zapraszamy szczególnie uczniów gimnazjum.
2. Zachęcamy do nabywania i czytania Prasy katolickiej. Do nabycia: Niedziela, Gość Niedzielny.
3. Od kilku miesięcy przeżywamy w naszej diecezji Rok Jubileuszowy związany z dwóchsetną rocznicą jej
utworzenia przez papieża Piusa VII. Różne grupy kościelne, zawodowe i społeczne miały już swoje jubil euszowe obchody. Za niecały tydzień, 16 czerwca o godz. 1100, odbędzie się w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu główna celebracja jubileuszowa. Pragnę zaprosić każdego z Was do wspólnego świętowania. Dołączcie
do grup organizowanych w parafiach, przybądźcie całymi rodzinami lub indywidualnie. Tych, którzy nie będą
mogli wziąć udziału w uroczystościach, bardzo proszę o modlitwę. Mamy za co dziękować Bogu, wypraszając
jednocześnie błogosławieństwo na dalsze lata. Biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.
4. Najbliższa niedziela to trzecia niedziela miesiąca. Zbiórka ofiar w kopertach na cele inwestycyjne.
W trzecią niedzielę maja zebrano 6290 zł. Bóg zapłać.
5. Serdeczne – Bóg zapłać – za sprzątanie kościoła. Prosimy aby troskę o nasz kościół podjęły kolejne rodziny
z Woli Zdakowskiej. Sprzątanie rozpoczynamy w sobotę o godz. 9 00. Dziękujemy.
6. Pod hasłem „Śladami tych, którzy walczyli o Niepodległą”, w 100-tną Rocznicę Odzyskania Niepodległości
odbył się wczoraj Rajd Rowerowy. Dziękujemy bardzo druhom strażakom, którzy zabezpieczali trasę przejazdu. Dziękujemy również wszystkim, którzy zaangażowali się w to wydarzenie
7. W tym roku przypada 75-ta rocznica pacyfikacji Krzemienicy. Z tej okazji w niedzielę 24 czerwca o godz.
1400 przy pomniku upamiętniającym to wydarzenie będzie Msza św. Już dziś wszystkich zapraszamy do
wspólnej modlitwy.

Zapowiedzi przedślubne
Sakramentalny związek małżeński w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć następujące osoby.

Zapowiedź II
Błażej Norbert Skoroś z Gawłuszowic
z Justyna Magdaleną Chodów z Przyłęku par. Ostrowy Tuszowskie
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia małżeństwa, występujących pomiędzy tymi osobami zobowiązany jest
powiadomić Kancelarię Parafialną.

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do domu Ojca odeszła:
+ Julia Bogdan z Gawłuszowic – pogrzeb we środę o godz. 1400.
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci, na wieki wieków. Amen.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

