SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

23 lutego 2020

1. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość
Narodu. To szczególny czas duchowego wsparcia wszystkich zmagających się z
problemem uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i parafii.
Nie bądźmy obojętni – wielu potrzebują naszego przykładu i wytężonej modlitwy.
Zachęcam wszystkich parafian do podjęcia dobrowolnej abstynencji od alkoholu i
innych używek nie tylko w ciągu tego wyjątkowego tygodnia, ale także na dłuższy
okres dla ratowania ludzi uzależnionych, zwłaszcza z naszej parafialnej wspólnoty.
2. Dzisiaj o godz. 18.00 w naszym kościele, odbędzie się zebranie rodziców, których
dzieci przygotowują sie do sakramentu Bierzmowania.
3. W środę, 26 lutego przypada dzień imienin o. Mirosława pracującego w naszej
parafii. Z tej racji w intencji Solenizanta, będzie sprawowana Mszę św. we wtorek
(25 latego), o godz. 17.00, na którą wszystkich serdecznie zapraszamy. Solenizanta
polecamy także indywidualnej modlitwie naszych Parafian
4. Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 26 lutego, przypada Środa
Popielcowa, która otwiera czas Wielkiego Postu. Msze Święte z obrzędem posypania
głów popiołem odprawimy w Smardzewicach o godz. 7.30, 10.30, 15.30 i 17.00: w
Unewlu o godz. 14.30; w Twardej-Treście o godz. 16.00.
5. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe
posiłki winny być ograniczone co do ilości. Prawem o wstrzemięźliwości są
związane osoby, które ukończyły 14 rok życia, prawem zaś o poście są związane
osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia 60 roku życia. Pozostałych wiernych
zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich
możliwości.
6. W piątek pierwsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
dla dzieci o godz. 16.00; dla dorosłych i młodzieży o 17.30 - po
wieczornej.

Mszy św.

7. W przyszłą, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczniemy odprawianie Gorzkich
żali. Nabożeństwa z kazaniem pasyjnym będę o godz. 16.00
8. Serdeczne Bóg Zapłać! za ofiary jaki złożone zostały w ostatnią niedzielę na tacę
gospodarczą, które przeznaczamy na trwającą renowacje ołtarza św. Anny.
9. W dniach 24 września – 1 października 2020 r., organizujemy ze Smardzewic
pielgrzymkę 8 dniową samolotem do Włoch. Cena pielgrzymki 3590 PLN + ok. 90
EUR. Zapisy przyjmujemy w zakrystii i kancelarii parafialnej.
10.W minionym tygodniu zmarli:
+ Helena Ogłuszaka, l. 84, z Tresty
+ Zbigniew Madej, l. 71, z Tomaszowa Mazowieckiego

ZDRAPKA WIELKOPOSTNA 2020
Podobnie jak rok temu dzisiaj po Mszach św. rozdajemy Zdrapkę
Wielkopostną 2020.
Zdrapka Wielkopostna to 40 ćwiczeń dla ducha i ciała przeznaczonych na Wielki
Post, umieszczonych na papierowej planszy zakrytej zdrapką.
Jej celem jest towarzyszyć Tobie tak, abyś przez 40 dni akcji odkrył inspirację do
uporządkowania swojego życia. Uczestnicząc w tej akcji możesz zrobić pewny krok
w kierunku szczęścia swojego, bliskich, a nawet lepszego świata. Czy można podołać
40 dniom ciągłych ćwiczeń? Przekonasz się, że tak! Nie jest intencją zdrapki, aby
umartwiać się ponad swoje siły. Zadania zdrapki mają sugerować pewne akcenty,
które są bardzo ważne w życiu każdego człowieka.
Codziennie odkryj jedną zdrapkę i przeczytaj zadanie. Pod każdym dniem zdrapki
czekają na Ciebie różne zadania, oczywiście z rodzaju takich które zaleca się w
Wielkim Poście czyli będzie: jałmużna, post, modlitwa. Wszystkie polecenia są
prosto sformułowane i w większości możliwe do wykonania natychmiast po
odkryciu. Proste zadania nie oznaczają wcale, że będą łatwe. Ale watro podjąć to
wyzwanie. Zdrapkę możemy odkryć rodzinnie lub z przyjaciółmi. Razem jest raźniej.
Pomyśl, kogo chcesz zaprosić do zdrapki już dzisiaj, a komu warto ją podarować
przed Wielkim Postem!

