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Niedziela Świętej Rodziny
Ogłoszenia na Niedzielę Świętej Rodziny
Przed nami tydzień oktawy Bożego Narodzenia.
1. W poniedziałek przypada święto Świętych Młodzianków, męczenników.
2. W środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy przed Mszą św.
3. W czwartek przypada wspomnienie św. Sylwestra I, papieża. Msza św. na zakończenie roku o 16.00 będzie połączona z nabożeństwem dziękczynnobłagalnym. Podziękujemy za miniony czas, ostatni trudny rok z koronawirusem, a także poprosimy o błogosławieństwo na kolejny rok dla naszej
wspólnoty parafialnej.
4. W piątek Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze św. jak w niedzielę: 8.00, 10.00, 12.00. W Nowy Rok obchodzimy światowy Dzień Pokoju.
Zatem przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Pokoju będziemy modlić się o pokój na świecie.
5. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. Msze św. połączone z nabożeństwami. Jak zawsze możliwość skorzystania ze spowiedzi.
6. W I niedzielę miesiąca zmiana tajemnic różańcowych na Sumie z adoracją NS.
7. Intencje mszalne:
8. W tym tygodniu rozpoczynamy WIZYTĘ DUSZPASTERSKĄ. Pragnę odwiedzić moich parafian po raz trzeci, aby zanieść do Waszych domów
błogosławieństwo Dzieciny Jezus, porozmawiać o praktykach religijnych, o życiu sakramentalnym. Na wizycie spotykamy się przy stole, a na nim proszę
przygotować KRZYŻ, PISMO ŚW., WODĘ ŚWIĘCONĄ, ZESZYTY DZIECI DO KATECHEZY.
9. Plan kolędy w tym tygodniu jest następujący:
poniedziałek: Józefów Stary od końca do drogi na Faliszew
wtorek: Józefów Stary dokończenie
środa: Wólka Skotnicka od Pana Sołtysa do połowy
czwartek: Wólka Skotnicka cz. 2 dokończenie
sobota: Reczków Nowy
Pamiętajmy, aby w czasie pandemii dostosować się do zasad sanepidowkich.
10. Na koniec dziękuję za składane ofiary, za wszelką pomoc, troskę o Parafię, o Kościół parafialny.
11. Dziękuję dzieciom, młodzieży i rodzicom za gwiazdki na dekorację, za ubranie choinek, stajenki betlejemskiej i dekoracji na Święta, za przygotowanie
wigilii parafialnej przed Pasterką, śpiew scholi przez całe święta oraz służbę ministrantów przy ołtarzu.
12. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy życzenia ze słowem na serce: „Mi?o?? to wszystko, czego potrzeba, aby ten ?wiat
uczyni? lepszym” i dar modlitwy: “Pod Twoją obronę…”
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