DRUGA NIEDZIELA ADWENTU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

8 grudnia 2019

1. Mimo przypadającej dziś drugiej niedzieli Adwentu, zgodnie z dekretem watykańskiej
Kongregacji Kultu Bożego, w Kościele w Polsce obchodzimy uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która przypada 8 grudnia. Wyraża ona wiarę Kościoła
w to, że Maryja, wybrana na matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi została poczęta i
urodziła się bez zmazy grzechu pierworodnego.
2. Dzisiejsza niedziela jest Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.
Do puszek przed kościołem składamy ofiary na pomoc Kościołowi w byłych krajach
Związku Sowieckiego.
3. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 10.30 dzieci komunijne otrzymają poświęcone łańcuszki
z medalikiem Niepokalanej.
4. Po czasie próby i przygotowań do życia pustelniczego, nasza organistka s.Teresa dzisiaj w
pustelni w Tomaszowie Mazowieckim, o godz. 18.00 podczas Mszy św., złoży śluby
zakonne pustelnicze i przywdzieje habit. Uroczystości będzie przewodniczył ks. abp
Grzegorz Ryś - Ordynariusz Archidiecezji Łódzkiej, który dokona także poświęcenia
pustelni. Otaczajmy dzisiaj i w codzienności s. Teresę naszą modlitwą, wypraszając Boże
błogosławieństwo dla Siostry na nowej drodze powołania, dziękując za jej oddaną i pełną
poświęcenia posługę dla naszej parafii.
5. Wszystkich parafian: dzieci młodzież i dorosłych (z lampionami lub świecami), zachęcam
do licznego udziału w roratach, odprawianych o godz. 6.30.
6. W najbliższą niedzielę rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Będzie je
prowadził o. Jarosław Pakuła z klasztoru OO. Franciszkanów z Łodzi. Program rekolekcji
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej (smardzewicefranciszkanie.pl).
Zaplanujmy sobie tak czas aby nikogo z nas nie zabrakło na rekolekcjach.
7. Ze względu na rekolekcje, w przyszłą niedzielę Msze św. w kaplicach będą:
Unewel – godz. 14.30 ; Tresta- Twarda – godz. 15.30.
8. W najbliższą niedzielę będzie zbierana taca gospodarcza.
9. W zakrystii są do nabycia opłatki, kalendarze ścienne i kieszonkowe, karty świąteczne oraz
świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie: małe 5 zł, kule 15 zł.
10. Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie serdecznie zaprasza w
niedzielę 15 grudnia 2019 r. na kiermasz Bożonarodzeniowy. Na kiermaszu można będzie
nabyć świąteczne rękodzieła i ciasto domowego wypieku. W Unewlu kiermasz będzie po
Mszy św. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na cele szkoły.

11.Rycerstwo Niepokalanej organizuje jednodniowy wyjazd do sanktuarium w Kałkowie
na sztukę teatralną „Opowieść Wigilijna” autora Dickensa. Zawodowi aktorzy
zapraszają dorosłych i dzieci. Wyjazd o godz. 12.00 w dniu 14 grudnia (sobota).
Powrót wieczorem około 20.00. Koszty podróży i biletów: dorośli – 50 zł, dzieci – 40
zł. Zapisy przyjmujemy w zakrystii.
12.W minionym tygodniu zmarli:
+ Edward Baran, l. 79 , ze Smardzewic
+ Jan Ryś, l. 61 z Unewla.

