
1. Transitus – Jak wcześniej ogłaszaliśmy, dziś po Mszy św. wieczornej, odbędzie się
nabożeństwo Transitus, czyli pamiątka chwalebnego przejścia Św. do domu Boga
Ojca.

2. Ur. św. Franciszka z Asyżu – Jutro we wszystkich kościołach franciszkańskich
obchodzimy uroczystość Świętego Ojca Franciszka – diakona, Założyciela trzech
Zakonów. W tym dniu za nawiedzenie świątyni franciszkańskiej i wzięcie udziału
w Mszy św., można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Msze św.
z kazaniem będą sprawowane godz. 7.30, 10.30 po której odbędzie się procesja
eucharystyczna oraz o godz. 18.00. Wszystkich czcicieli Św. Franciszka serdecznie
zapraszamy.

3. Z kalendarza liturgicznego – We wtorek przypada wspomnienie św. siostry
Faustyny Kowalskiej - Apostołki Miłosierdzia Bożego; w środę – wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.

4. Nabożeństwo różańcowe – Przez cały miesiąc październik, z Matką Bożą trwamy
na modlitwie różańcowej. Rozważając tajemnice z życia Pana Jezusa i Maryi,
w różańcowe dziesiątki wplatamy nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin,
narodu i Kościoła. Na nabożeństwo różańcowe gromadzimy się każdego dnia oprócz
czwartków – o godz. 17.15. W czwartki, nabożeństwo różańcowe będzie odprawiane
w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, czyli po Mszy św. wieczornej.

5. Nabożeństwo wypominkowe – Jutro, z racji pierwszego poniedziałku miesiąca,
tradycyjnie będziemy modlić się za zmarłych polecanych w wypominkach. Z tego
względu, nabożeństwo różańcowe odmówimy w intencji zmarłych polecanych
w wypominkach rocznych.

6. Pierwszy czwartek miesiąca jest szczególnym dniem modlitwy o nowe
powołania do służby Bożej. Podczas nabożeństwa różańcowego po Mszy św.
wieczornej, w sposób szczególny będziemy modlić się o nowe powołania kapłańskie
i zakonne.

7. Wypominki - Zbliża się miesiąc listopad, w którym w sposób szczególny
pamiętamy o naszych bliskich zmarłych. Wyrazem naszej pamięci, szacunku i miłości
do zmarłych jest czysty i zadbany grób oraz posprzątany cmentarz. Przede wszystkim



pamiętajmy o modlitwie za zmarłych. W kościele są wyłożone kartki wypominkowe,
na których można wpisywać zmarłych. Wypominki jednorazowe, półroczne i roczne,
przyjmujemy w zakrystii.  Prosimy o czytelne pisanie imion i nazwisk.

8. Modlitewnik - Święta Anna – matka Maryi i Patronka naszej parafii, w Kościele
Katolickim uznawana jest jako Patronka małżeństw, matek, babć, matek oczekujących
potomstwa i szczęśliwego porodu, kobiet mających problemy z zajściem w ciążę
i kobiet niepłodnych. Przed kościołem jest rozprowadzana książka wraz ze stosownymi
modlitwami, przez które możemy zawierzać wszelkie trudne sprawy naszej Patronce.
Zachęcamy do zaopatrzenia się w ten modlitewnik, który możemy nabyć w cenie 8 zł.

9. Ofiary – W minionym tygodniu zostały złożone ofiary na tablicę pamiątkową śp.+
o. Marka Zienkiewicza ze Smardzewic z ul. Pilicznej - 200 zł i 500 zł, z ul.
Ostrowskiego 200 zł, oraz z Osiedla Biała Góra - 100 zł i 150 zł. Za złożone ofiary
składamy serdeczne Bóg zapłać.

10. Podziękowanie – Serdecznie dziękujemy druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej
ze Smardzewic, którzy wczoraj uzupełnili braki dachówek na dachu naszego kościoła.
Niech dobry Bóg, trud i poświęcony czas, wynagrodzi swym błogosławieństwem.

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia.
Wszystkim życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże.


