TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

26 stycznia 2020

1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako
Światowy Dzień Trędowatych. Wiemy, jak straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy
się więc pomóc chorym na trąd, aby byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności. Dziś
na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich
naszymi modlitwami i ofiarami.
2. W dniu dzisiejszym kazania na wszystkich mszach w naszym kościele parafialnym głosi o.
Robert Stachowiak z Niepokalanowa Lasku, asystent prowincjalny ds. Rycerstwa
Niepokalanej, którego bardzo serdecznie witamy. Niech jego posługa wyda błogosławione
owoce w naszych sercach.
3. W najbliższą środę 29 stycznia, o godzinie 17.00, odbędzie się w naszym kościele w
Smardzewicach, Msza Święta z charyzmatyczną posługą. Spotkanie modlitewne będzie
składać się ze Mszy świętej - modlitwy uzdrowienia i uwolnienia przed Najświętszym
Sakramentem oraz indywidualnym nałożeniu rąk przez o. Józefa, wszystkich serdecznie na
te modlitwę zapraszamy.
4. W najbliższą sobotę z racji pierwszej soboty miesiąca po Mszy św. wieczornej będzie
wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja połączona z modlitwą różańcową, oraz
apel jasnogórski.
5. W przyszłą niedzielę, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w
naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej, a zarazem Światowy
Dzień Życia Konsekrowanego. Poświęcenie gromnic podczas każdej Mszy Świętej.
6. W najbliższą niedzielę, 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego zapraszamy na koncert
kolęd w wykonaniu Chóru Gminnego Centrum Kultury z Lubochni. Początek ok. godz.
13.00 (po zakończeniu sumy).
7. Dobiegły końca tegoroczne odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Serdecznie
dziękujemy za chwile wspólnej modlitwy, budujące świadectwo wiary, serdeczne przyjęcie
oraz złożone ofiary. Wszystkich, którzy nie mogli przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie,
a pragną zaprosić kapłana do swoich domów, mogą umówić wizytę zgłaszając osobiście lub
telefonicznie.
8. Serdeczne Bóg Zapłać! za ofiary jaki złożone zostały w ostatnią niedzielę na tacę
gospodarczą. Ofiary przeznaczone zostały na ogrzewanie kościoła i kaplic.
9. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary indywidualne złożone na renowacje ołtarza
św. Anny.
10. W minionym tygodniu zmarli:
+ Kornelia Wnuk, l. 32, ze Smardzewic,
+ Antoni Król, l. 91, ostatnio zamieszkały w Tomaszowie Mazowieckim,
+ Helena Brożek, l. 87, z Unewla.

