TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU
15 grudnia 2019
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Trzecia niedziela Adwentu to niedziela radości – gaudete. Zbliża się bowiem czas
wypełnienia obietnicy, nadejścia Zbawiciela. Aby owa radość stała się naszym
udziałem, trzeba dobrze wykorzystać czas przygotowania, jaki daje nam Pan.
2. Dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje adwentowe, które
potrwają do wtorku. Rekolekcje poprowadzi o. Jarosław Pakuła z Łodzi, którego
bardzo serdecznie witamy.
W poniedziałek i wtorek nauki rekolekcyjne będą podczas Mszy świętych w
Smardzewicach: o godz. 6.30; 9.00; i 17.00.
Msza św. z nauką dla dzieci będzie w poniedziałek i wtorek o godz. 15.30.
Dzisiaj Msza św. w Unewlu o godz. 14.30, w Treście-Twardej o 15.30.
W poniedziałek nie będzie Mszy św. w kaplicach.
We wtorek Msza św. i spowiedź: w Twardej-Treście o godz. 10.30: w Unewlu o
godz. 11.30.
We wtorek w dzień spowiedzi rekolekcyjnej przybędą kapłani z dekanatu.
Ofiary złożone na tacę w poniedziałek i wtorek przeznaczone będą dla Ojca
rekolekcjonisty.
Szczegółowy program rekolekcji wywieszony jest na tablicy ogłoszeń i
zamieszczony na naszej stronie internetowej smardzewicefranciszkanie.pl
3. Dzisiaj jest zbierana taca gospodarcza, przeznaczona na renowacje ołtarza św. Anny,
którego pierwszy etap zakończy sie jutro.
4. Wszystkich parafian zachęcam do udziału w roratach, odprawianych o godz. 6.30.
5. W poniedziałek 23 grudnia od godz. 9.00 udamy się z posługą sakramentalną do
chorych, których nie odwiedziliśmy w pierwszy piątek miesiąca. Prosimy o
zgłoszenie takich osób.
6. W zakrystii są do nabycia kalendarze ścienne i kieszonkowe, karty świąteczne,
opłatki oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie 5 zł.
7. Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie serdecznie zaprasza
dzisiaj na kiermasz Bożonarodzeniowy. Na kiermaszu można nabyć świąteczne
rękodzieła i ciasto domowego wypieku. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony
na cele szkoły.
8. W najbliższą niedziele Zespół Smardzewianie będzie rozprowadzał kalendarze i
ciasto świąteczne. Dochód przeznaczony jest na potrzeby zespołu.
9. W minionym tygodniu zmarł:
+ Andrzej Komar, l. 64 , ze Smardzewic

