ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

29 grudnia 2019

1. Dzisiejsza niedziela kieruje nasz wzrok w stronę Świętej Rodziny z Nazaretu.
Liturgia zaprasza nas nie tylko do zawierzenia naszych najbliższych Jezusowi,
Matce Bożej i św. Józefowi, ale nade wszystko do kształtowania codziennego
życia na wzór Świętej Rodziny. Przeżyjmy ten dzień, poświęcając więcej uwagi
naszym najbliższym, aby świętowanie niedzieli było czasem prawdziwie dla
Boga i rodziny.
2. Dzisiaj Podczas Mszy św. o godz. 12.00 będziemy się modlili za wszystkich
małżonków, którzy w tym roku obchodzili jubileusze małżeńskie. Czcigodnych
jubilatów serdecznie zapraszamy.
3. We wtorek ostatni dzień roku kalendarzowego. Zapraszamy na Mszę św.
o godz. 17.00 i nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne. Będziemy dziękowali
Panu Bogu za dar minionego czasu i upraszali łaski na dni Nowego Roku.
4. W środę w Nowy Rok, obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Maryi. Msze święte będą sprawowane w porządku niedzielnym. Nowy Rok
należy do świąt nakazanych dlatego obowiązuje nas udziału we Mszy św.
5. W pierwszy piątek stycznia, nie będzie nawiedzenia chorych.
6. W pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. wieczornej będzie wystawienie
Najświętszego Sakramentu, adoracja połączona z modlitwą różańcową, oraz
apel jasnogórski.
7. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone na renowacje ołtarza św.
Anny.
8. W czwartek 2 stycznia rozpoczynamy duszpasterskie odwiedziny kolędowe.
Ofiary złożone podczas kolędy będą przeznaczone na kontynuację prac
konserwatorskich przy ołtarzu św. Anny, które planujemy zakończyć na
jubileusz 400-lecia objawień św. Anny, 26 lipca 2020 r. W gablocie z
ogłoszeniami można zapoznać się z porządkiem kolędy. Jest on również
umieszczony na naszej stronie parafialnej; smardzewicefranciszkanie.pl
Program wizyty duszpasterskiej w najbliższym tygodniu:
2 stycznia, czwartek - godz. 10.00
Unewel - 4 kapłanów
3 stycznia, piątek - godz. 10.00
Celestynów, Olszewice - 2 kapłanów
Tresta Szlachecka -2 kapłan, (jeden uda się najpierw do Olszewic)
4 stycznia, sobota - godz. 10.00
Tresta Osiedle: 4 kapłanów
(ul. Podleśnia i poprzeczne)
9. W minionym tygodniu zmarł: + Grzegorz Głogowski, l. 56, ze Smardzewic.

