1. Objawienie Pańskie – W czwartek przypada uroczystość Objawienia Pańskiego.
Porządek Mszy Św.- niedzielny. 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 liczbę Nowego Roku.
2. Wypominki – Jutro o godz. 17.30 będzie odprawione nabożeństwo
wypominkowe, po którym zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłych
poleconych w wypominkach.
3. Dni odnowy wewnętrznej – W tym tygodniu przypadają dni odnowy
wewnętrznej. W Pierwszy Czwartek miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 7.30,
będziemy modlić się o nowe powołania do życia kapłańskiego i zakonnego.
Informujemy, że z racji uroczystości Objawienia Pańskiego nie będzie adoracji
Najświętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej. W Pierwszy Piątek zachęcamy
do kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa przez sakramentalną spowiedź oraz
uczestnictwo we Mszy Świętej. Spowiedź o godz. 7.00 oraz wieczorem przed Mszą
św. o godz. 17.30. Odwiedziny chorych w naszej parafii odbędą się w pierwszy
Piątek miesiąca od godz. 9.00, po wcześniejszym zgłoszeniu do zakrystii.
4. Kolęda – Przypominamy, że od 3 stycznia o godz. 18.00, w zamian wizyty
duszpasterskiej, będą sprawowane Msze św., z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Waszych Rodzin. Na Msze św. kolędowe można przynosić ze sobą wodę, którą po
Mszy św. poświęcimy. Terminy Mszy św. dla poszczególnych ulic i miejscowości
znajdują się na stronie parafialnej i portalu Facebook: Sanktuarium świętej Anny
w Smardzewicach. Po Mszy Świętej, poszczególne rodziny będą mogły złożyć ofiarę
kolędową do przygotowanej skarbonki.
Podajemy do wiadomości, że od 3 stycznia rozpocznie się wizyta duszpasterska
rodzin, które zaprosiły kapłana poprzez zgłoszenie w zakrystii. W tym tygodniu,
odwiedzimy zgłoszone rodziny w następującej kolejności:
W poniedziałek – 3 stycznia od godz. 15.00:
Unewel,
Karolinów ul. Wodna
Twarda: - ul. Północna, ul. Leśna, ul. Południowa, ul. Cegielniana, ul. Źródlana
ul. Główna, ul. Miła, ul. Szkolna
Smardzewice: ul. Jeneralska, ul. Dziubałtowskiego, ul. Sosnowa, ul. Białogórska,
ul. Wesoła, ul. Południowa.

We wtorek – 4 stycznia od godz. 15.00
Smardzewice – ul. Zacisze, ul. Ostrowskiego, ul. Szczęśliwa, ul. Główna –
Kwarcowa, ul. Koralowa i ul. Piliczna.
W sobotę 8 stycznia od godz. 10.00
Tresta – ul. Podleśna ul. Oliwkowa ul. Topolowa ul. Wierzbowa
Smardzewice – Osiedle Biała Góra.
5. Ofiara – W minionym tygodniu na inwestycje w naszej Parafii wpłynęły ofiary:
z Unewla w kwocie – 200 zł. oraz ze Smardzewic z ul. Pilicznej – 400 zł.
Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Solenizantom i Jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia.
Wszystkim życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże.
6. Zmarli - W ostatnim tygodniu z naszej Wspólnoty Parafialnej odeszły do Pana
śp. Stefania Malinowska lat 76 i śp. + Hanna Parol lat 73.
Wieczny odpoczynek…

