ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

31 grudnia 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Razem z Maryją i Józefem złożyliśmy Najświętszą Ofiarę Jezusa. Położyliśmy na ołtarzu
wszystkie radości i troski naszych rodzin. Wzmocnieni Bożym błogosławieństwem i pewni
opieki Świętej Rodziny wnieśmy Boży pokój do naszych domów.
2. Dzisiaj, w ostatni dzień roku kalendarzowego, podczas uroczystego nabożeństwa ze
śpiewem hymnu Ciebie, Boga, wysławiamy po Mszy Św. o godz. 1300 chcemy wspólnie
przepraszać Pana Boga za popełnione grzechy i dziękować za otrzymane łaski.
3. Jutro, w Nowy Rok, obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze
Święte będą sprawowane wg następującego porządku: Chlebowo godz. 1000 +Antoni Kot 13
rocz. śm. Stare Brynki godz. 1100 za zmarłych z rodziny Figlarz i Kardasz i Radziszewo godz.
1300 w intencji własnej.
4. Odwiedziny chorych parafian w miesiącu styczniu z racji rozpoczynającej się kolędy
przeniesione są na pierwszą sobotę lutego.
5. Z racji rozpoczynającej się kolędy Msze Święte w ciągu tygodnia nie będą odprawiane,
spotkanie miesięczne dla dzieci i rodziców I Komunijnych i Msza I piątkowa przeniesiona
została na piątek 26 stycznia 2018 roku.
6. Intencja dla KŻR na miesiąc styczeń 2018 jest następująca: modlimy się o pokój na
świecie- Msza Święta w tej intencji zostanie odprawiona 14 w niedzielę o godz. 830
7. W sobotę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, tzw. święto Trzech Króli.
Zapraszamy na Msze Święte w następującym porządku: Radziszewo godz. 830 intencja
własna i godz. 1300 +Witold Ordon, CH godz. 1000 +Czesław Ratajczyk I rocz. śm. SB godz.
1100 +Krystian Skrucha. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą
zgodnie z dawnym polskim zwyczajem na drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze
litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara.
8. W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego kończące liturgiczny okres
Narodzenia Pańskiego. Nie będzie niedzielnej wigilijnej Mszy Św. w sobotę o godz. 1830.
Radziszewo g. 830 +Mieczysław Szczęsny i +Stanisław Kijek, g. 1300 +Helena i +Czesław z
okazji rocznicy śmierci, CH g. 1000 Grażyna Kuskowska 2 rocz. śm. SB g 1100 int. własna.
9. Za sprzątanie kościoła, pomoc, modlitwy i ofiary składam serdeczne Bóg Zapłać.
10. Można już zamawiać intencje mszalne na rok 2018.
11. Program kolędy wizyty duszpasterskiej jest następujący.
12. Niech Jezus wraz z Maryją i św. Józefem wspiera i błogosławi solenizantom i jubilatom w
nadchodzących dniach.
13. U progu roku kalendarzowego 2018 jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą Miłość, aby
mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem Bożego życia, z którego

będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń,
aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny,
promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg
nas prowadzi. Niech ten kolejny rozpoczynający się rok Pański dla nas wszystkich, dla
naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem
błogosławionym.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 2 I – święci Bazyli Wielki (329-379) i Grzegorz z Nazjanzu (ok. 330-ok. 390), biskupi
Kościoła wschodniego, wielcy pisarze i obrońcy wiary, ogłoszeni doktorami Kościoła, za
życia złączeni przyjaźnią, wspominani w liturgii tego samego dnia.
Ks. mgr Mariusz Kozicki proboszcz

