OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1 STYCZNIA 2012
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
1. W pierwszy dzień Nowego Roku 2012 uroczyście obchodzimy święto Bożej
Rodzicielki Maryi i Dzień Pokoju. Przez ręce najlepszej z Matek zawierzamy to,
co nas czeka w Nowym Roku. Jej postawa zawierzenia umacnia nas, że i my, jeśli
rozważać będziemy to, co mówi do nas Bóg, nie zagubimy się lecz chwalebnie
wypełnimy naszą codzienność czynami: dobrem, miłością i pokojem.
2. Dziś z racji na 1-szą niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godz. 10.00
wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
3. Jutro rozpoczynamy w naszej wspólnocie wizytę duszpasterską. W czasie jej
trwania, do środy popielcowej, Msze święte od poniedziałku do piątku będą
odprawiane o godz. 9.00 a w sobotę o godz. 18.Kolęda rozpoczynać się będzie ok.
godz. 16.00 i na czas jej trwania proszę o stosowne zabezpieczenie czworonogów w
odwiedzanych domach. Jeśli w minionym okresie przybyły nowe rodziny lub w
domu nie było jeszcze kolędy proszę o kontakt w niedzielę poprzedzającą wizytę
lub powiadomienie sąsiadów. Miłym zwyczajem jest również uchylona furtka na
znak oczekiwania na wspólne spotkanie i modlitwę. W nadchodzącym tygodniu
odwiedzę mieszkańców następujących ulic:

Poniedziałek 2 I - Władcy Pierścieni, Odysei, Piękna
Wtorek 3 I - Wrzosowa, Wakacyjna
Środa 4 I – Biedronki, Sielanki
Czwartek 5 I – Strzelecka
Piątek 6 I – nie ma kolędy
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza święta w intencjach wypominkowych ;
- we czwartek Msza święta w intencji wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek uroczystość Objawienia Pańskiego i 1-szy piątek miesiąca; Msze święte
tego dnia według porządku niedzielnego a obrzęd błogosławieństwa kredy i
kadzidła i spowiedź podczas każdej Mszy świętej; tego dnia można spożywać
pokarmy mięsne; po Mszy świętej o godz. 11.30 zapraszamy na Jasełka w
wykonaniu dzieci ze szkoły w Sadowej;
- w sobotę Msza święta wieczorna w intencji wynagradzającej Niepokalanemu
Sercu NMP.
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

