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18. Niedziela zwykła. Rok A 

2 sierpnia 2020 

   
1. W dzisiaj 2 sierpnia, przypada Święto Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli, tradycyjny 

odpust franciszkański. Po sumie będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i procesja 

Eucharystyczna. 

 

2. Jutro, będziemy modlić się podczas Mszy św. wieczornej za wstawiennictwem patronki 

naszego sanktuarium św. Anny za zmarłych poleconych w wypominkach, którą poprzedzi 

nabożeństwo wypominkowe o godz.17.30. Przedstawiamy Bogu także nasze prośby oraz 

podziękowania za łaski przez Jej wstawiennictwo otrzymane.  

 

3. We czwartek 6 sierpnia będziemy przeżywać święto Przemienienia Pańskiego. Zaprasza-

my do udziału w Eucharystii o godz. 7.00 i 18.00. Po Mszy świętej wieczornej odbędzie 

się wystawienie i Adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 19.30. Serdecznie za-

praszamy. 

 

4. Rozpoczęliśmy sierpień – miesiąc abstynencji. Przez pamięć o wielkich dziełach, które 

Bóg dokonał w naszym narodzie w tym miesiącu, a także odpowiadając na Apel Kościoła, 

powstrzymajmy się od spożywania napojów alkoholowych. Nie częstujmy też nimi 

innych. Zachęcamy do osobistej modlitwy w intencji trzeźwości dla całej naszej parafii i 

Narodu. Szczególną uwagę zwracamy na abstynencję młodzieży. 

 

5. Po ograniczeniach chodzenia do kościoła duża ilość dzieci i młodzieży zaprzestała 

praktyk niedzielnej Mszy świętej. Prosimy rodziców o powrót dzieci do kościoła w 

niedziele. 

 

6. W przyszłą niedzielę, jak co roku w drugą sierpniową niedzielę złożymy do puszek ofiary 

na KUL. 

 

7. Serdeczne Bóg Zapłać! za ofiary jaki złożone w lipcu zostały na tacę gospodarczą. Zebra-

no 6903 zł. W tym w Smardzewicach 5520 zł, w kaplicy: w Twardej 756 zł, w Unewlu 

627 zł.  

 

8. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone na renowację ołtarza głównego: ze 

Smardzewic z ul. Głównej 200 zł, z Pilicznej 200 zł, 100 zł, z Zacisza 300 zł, Południowej 

150 zł, Łozińskiego 100 zł, 1000 zł, z Modrej 500 zł, Ogrodowej 500 zł, Jeneralskiej 200 

zł, Mieszkańcy Tresty 1500 zł, OSP Twarda 1000 zł, OSP Smardzewice 100 zł. 

 

9. Przypominamy, że Sakramentu Chrztu świętego udzielamy w 2 i 4 niedzielę każdego 

miesiąca. Chrzest w innym terminie, w wyjątkowych przypadkach, prosimy uzgodnić z 

ojcem proboszczem. 

 

10. Serdecznie witamy w naszym kościele wszystkich gości i wczasowiczów, życzymy Wam 

dobrego wypoczynku oraz wzmocnienia sił duchowych i fizycznych.  

 

11. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: 

† Karolina Kućmin, lat 86, z Unewla 

† Krzysztof Szkupiński, lat 47, z Tomaszowa Mazowieckiego 


