OGŁOSZENIA PARAFIALNE
31 grudnia 2017
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI, JÓZEFA
1. Dzisiejsze święto ukazuje nam, że możemy kochać Boga i człowieka
niepodzielną miłością. Dla Maryi i Józefa narodzony Mesjasz jest Bogiem
i najbliższą im Osobą. To w Nazarecie modlitwa, rozmowa z Bogiem, słuchanie
słowa przyjęły formę zwykłych relacji pomiędzy Rodzicami a Dzieckiem. Rodzina
z Nazaretu dała początek rodzinom chrześcijańskim, dla których wszystko,
co rozgrywa się w kręgu rodzinnym, może otrzymać formę sakramentalną,
czyli być realnym znakiem nieskończonej miłości.
2. Dziś z racji na ostatni dzień roku kalendarzowego po Mszy Świętej
o godz. 18.00 dziękczynna adoracja Najświętszego Sakramentu.
3. Jutro Nowy Rok 2018 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Msze
Święte wg porządku niedzielnego. Msza Święta o godz. 18.00 w intencji wszystkich
zmarłych polecanych w modlitwach wypominkowych.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- we środę staraniem Domu Kultury w Łomiankach po Mszy Świętej o godz. 18.00
odbędzie się koncert kolędowy zespołu Pectus – serdecznie zapraszam;
- we czwartek Msza Święta wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek nie ma odwiedzin chorych; od godz. 17.00 spowiedź pierwszopiątkowa
a po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30;
5. W sobotę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze Święte
z obrzędem błogosławieństwa kadzidła i kredy wg porządku niedzielnego.
6. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 11.30 dzieci ze szkoły
podstawowej w Sadowej zaprezentują nam jasełka. Serdecznie zapraszam.
7. W zakrystii można nabywać nasz kalendarz na 2018r.
8. Od wtorku rozpoczyna się wizyta duszpasterska – kolęda. Rozpoczynamy
wizyty od godz. 16.00 i na czas jej trwania zwracam się z prośbą o zabezpieczenie
czworonogów, sprawdzenie widoczności numeru i działania dzwonka. Miłym
zwyczajem jest uchylona furtka na znak oczekiwania i odprowadzenie księdza
do sąsiadów. Rodziny, które jeszcze nie miału kolędy proszę o kontakt w zakrystii.
W nadchodzącym tygodniu pragniemy spotkać się z rodzinami zamieszkałymi przy:
1 I poniedziałek – nie ma kolędy Nowy Rok
2 I wtorek – Wiklinowej
3 I środa – Sienkiewicza
4 I czwartek – Kopciuszka, Waligóry
5 I piątek – Baśniowej.
Program tegorocznej wizyty jest wywieszony w gablocie i na stronie parafialnej.
Wspierał mnie będzie w posłudze kolędowej o. Zbigniew i o. Juan Carlos Araya
z Argentyny ze zgromadzenia Ojców MB Pocieszenia z ul. Rolniczej
9. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła.
Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece
Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa i radości w nadchodzącym
Nowym Roku i tygodniu.

