
1. Życzenia – W pierwszy dzień Nowego Roku, który rozpoczynamy uroczystością
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, naszym Parafianom i Sympatykom, składamy poparte
modlitwą życzenia. Niech dobry Bóg błogosławi Waszym Rodzinom, niech Was strzeże
i bezpiecznie prowadzi przez trudy dnia codziennego, niech obdarza zdrowiem,
umacnia w wierze, nadziei i miłości i niech napełnia Wasze serca swoim pokojem.

2. Śmierć papieża Benedykta XVI – Wczoraj - o godzinie 9.34, zmarł w Watykanie
papież emeryt - Benedykt XVI, należący do grona najwybitniejszych Następców św.
Piotra ostatnich stuleci, człowiek głębokiej wiary, genialny teolog, wieloletni
współpracownik św. Jana Pawła II. Razem z całym Kościołem w Polsce dziękujemy za
piękne życie i pontyfikat papieża Benedykta XVI, ufając, że przyniosą one
błogosławione owoce w przyszłości.

2. Wypominki – Jutro o godz. 17.30 będzie odprawione nabożeństwo wypominkowe,
po którym zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłych poleconych
w wypominkach.

3. Pierwszy Czwartek – W Pierwszy Czwartek miesiąca, podczas Mszy Św. o godz.
18.00, modlić się będziemy o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy Św.
zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, podczas której odmówimy
różaniec, a następnie adoracja w ciszy.

4. Objawienie Pańskie – W Pierwszy Piątek stycznia przypada uroczystość
Objawienia Pańskiego. Porządek Mszy Św. - niedzielny. Spowiedź w czasie
sprawowania Mszy Świętych. Podczas wszystkich Mszy Św. będziemy błogosławić
kadzidło i kredę, którą zgodnie z dawnym polskim zwyczajem, na drzwiach naszych
domów napiszemy litery: C + M + B, które są skrótem łacińskiego wyrażenia Christus
Mansionem Benedicat – co tłumaczymy: Chrystus mieszkanie błogosławi.
Napiszemy również cyfry Nowego Roku. W tym dniu z racji uroczystości nie
obowiązuje post piątkowy. Ze względu na przypadającą w I Piątek uroczystość
Objawienia Pańskiego, w styczniu nie będzie odwiedzin chorych w domach.

5. Pierwsza Sobota - W Pierwszą Sobotę miesiąca, po Mszy św. wieczornej,
odmówimy różaniec oraz odśpiewamy Apel Jasnogórski.

6. Jasełka – W przyszłą niedzielę - 8 stycznia o godz. 15.00, serdecznie zapraszamy
do naszego Sanktuarium na "Jasełka", które wykonają dzieci z naszej Parafii.



7. Ofiary – W ostatnim czasie na renowację ołtarzy, zostały złożone ofiary: ze
Smardzewic z ul. Jeneralskiej – 100 zł, z ul. Głównej – 100 zł oraz z Białej Góry - 500
zł. Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

8. Pomoc - W przyszłą niedzielę - 8 stycznia, przed naszym kościołem, Rodzice
i Rodzina siedmiomiesięcznego Jasia Czarneckiego, chorego na rdzeniowy zanik
mięśni, będą zbierali ofiary na niezbędną w tym przypadku operację dziecka.
Koszt takiej operacji to 10 mln zł. Za zrozumienie i okazane dobro, w imieniu Rodziny
składamy serdeczne podziękowanie.

9. Kolęda – Mieszkańcom naszej Parafii przypominamy, że jutro - 2 stycznia 2023
roku, rozpoczynamy duszpasterskie odwiedziny kolędowe. Będzie to okazja do
spotkania i bliższego poznania się. Podczas kolędy kapłan błogosławi
mieszkanie. Na stole przygotowujemy: krzyż, Pismo św., zapaloną świecę, wodę
święconą i kropidło. Dzieci niech przygotują zeszyty do nauki religii lub ćwiczenia.
Ofiary z tegorocznej kolędy, będą przeznaczone na wszelkie prace remontowe jakie
podejmuje nasza parafia. W gablocie z ogłoszeniami można zapoznać się
z porządkiem odwiedzin. Program wizyty duszpasterskiej jest również
umieszczony na naszej stronie parafialnej oraz na Facebooku. W najbliższym
tygodniu odwiedzimy:

2 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK, GODZ. 10.00
Celestynów
Tresta: Świerkowa, Rybna, Jodłowa, Jałowcowa, Cisowa, Wodna, Tresta –Karolinów
(początek od ul. Rybnej)
Twarda:
Ulice: Kąty, Leśna (początek od Kątów)

3 STYCZNIA, WTOREK, GODZ. 10.00
Unewel

4 STYCZNIA, ŚRODA, GODZ. 14.30
Twarda: ulice: Główna, Kościelna, Szkolna, Spokojna, Miła

5 STYCZNIA, CZWARTEK, GODZ. 14.30
Olszewice
Twarda ulice: Południowa, Słoneczna, Cegielniana, Źródlana, Północna, Tomanka,
Widokowa, Nowa, Krótka, Karnys

7 STYCZNIA, SOBOTA, GODZ. 10.00
Tresta: Ulice: Wczasowa, Lipowa, Modrzewiowa, Żeremiowa, Sosnowa, Oliwkowa,
Podleśna, Osikowa, Olszynowa, Jesionowa, Brzozowa, Leszczynowa, Akacjowa,
Dębowa, Klonowa, Topolowa, Wierzbowa, Kasztanowa,
Bukowa - (porządek w kolejności wymienionych ulic).


