
1. Życzenia świąteczne - Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim Drogim
Parafianom, Dobrodziejom i Gościom składamy życzenia: Niech te dni zwycięstwa
życia nad śmiercią będą pełne radości, miłości i pokoju, byśmy mimo różnych trosk
i kłopotów, mogli zawsze śpiewać radosne „Jezus żyje". Niech radosna wieść
o Zmartwychwstaniu opromienia życie każdego z nas, pogłębia wiarę, napełnia
nadzieją i rozpala miłość, która uzdalnia do pięknego życia w Bogu.
Zmartwychwstały Chrystus niech udziela wszelkich swoich łask. Szczęść Boże.

2. Podziękowanie – Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie włączyli się w
prace przygotowawcze przy organizowaniu dekoracji świątecznych w Smardzewicach:
Br. Andrzejowi, Pani Agnieszce Chruścielewskiej, Panom: Markowi, Mateuszowi,
Łukaszowi Król, Członkom Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej i Przyjaciołom
Oblubieńca. Dziękujemy Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Twardej i ze
Smardzewic za adorację przy Grobie Pańskim, asystę na rezurekcji i pomoc
w zawieszeniu koszy z kwiatami. Dziękujemy za przygotowanie liturgii podczas całego
Triduum Paschalnego: Ojcu Rafałowi, Bratu Dominikowi i Braciom Nowicjuszom oraz
Ministrantom. Dziękujemy wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w przygotowanie
kaplic do Świąt Wielkanocnych w Treście i w Unewlu. Jeszcze raz dziękujemy
wszystkim, którzy złożyli ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Za wasze dobro niech
zmartwychwstały Chrystus obdarzy Was swoim błogosławieństwem.

3. Poniedziałek Wielkanocny – W poniedziałek - drugi Dzień Świąt Wielkanocy.
Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. W tym dniu z polecenia Kurii Diecezjalnej
zbierane są ofiary, przeznaczone są na Katolicki Uniwersytet Lubelski i inne uczelnie
katolickie. Przypominamy, że w Niedzielę Zmartwychwstania i w Poniedziałek
Wielkanocny będzie sprawowana dodatkowa Msza św. o godz. 16.00.

4. Niedziela Miłosierdzia Bożego – Za tydzień w II Niedzielę wielkanocną,
będziemy obchodzić Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Do tego święta przygotowujemy
się w naszej parafii w szczególny sposób przez uczestnictwo w nowennie do
Miłosierdzia Bożego. Nowenna połączona z Koronką i Litanią do Miłosierdzia Bożego,
jest odprawiana każdego dnia o godz. 15.00. Chętnym po nowennie udzielimy
również Komunii Św. Zapraszamy wszystkich serdecznie na to nabożeństwo. Niech
nasze uczestnictwo będzie podziękowaniem Jezusowi za Jego wielki dar Miłosierdzia.

5. Wypominki – z racji przeżywanych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
wyjątkowo wypominki będą odprawiane we wtorek o godz. 17.30. O godzinie 18.00
zostanie odprawiona Msza św. koncelebrowana w intencji zmarłych poleconych
w wypominkach.


