
 

1. Modlitwa - Nasza Ojczyzna obecnie przeżywa bardzo trudny czas. Rodzi się            

wiele niepokoju, agresji, dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych        

i niszczenia mienia społecznego. Zwracamy się do wszystkich naszych Parafian          

i ludzi dobrej woli z wielka prośbą o modlitwę w intencji naszej Ojczyzny oraz o               

modlitwę w intencji protestujących. W poniedziałek na Mszy św. o godz. 18.00            

będziemy modlić się w intencji naszej Ojczyzny o przywrócenie i zachowanie           

pokoju. 

2. Żywy różaniec - Dziś po Mszy św. o godz. 12.00 z racji pierwszej niedzieli               

miesiąca odbędzie się wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.        

Po nabożeństwie spotkanie Żywego Różańca. 
 
3. Wszystkich Świętych – dziś w uroczystość Wszystkich Świętych ze          

względu na sytuację epidemii w Polsce i nowe obostrzenia informujemy, że nie            

będzie procesji i Mszy św. o godz. 13.00 na cmentarzu. Jednakże o godz.             

17.30 w kościele będziemy modlić się za zmarłych poleconych w wypominkach. 
 
4. Odpust za zmarłych – Informujemy, że decyzją Ojca Świętego Franciszka  
przez cały miesiąc listopad, a nie tylko w oktawie Wszystkich Świętych można            

uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy w czyśćcu oczekują pełni zbawienia.           

Odpust zyskuje ten, kto nawiedzi cmentarz oraz wypełni zwykłe warunki, tj.           

przystąpi do Komunii św. w dniu nawiedzenia cmentarza i odmówi na           

cmentarzu Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz jakąkolwiek modlitwę w intencjach           

wyznaczonych na dany dzień przez Ojca Świętego. Odpusty i modlitwa to           

najpiękniejsze dary, jakimi możemy obdarzyć naszych zmarłych. 
 
5. Dzień Zaduszny - Jutro, 2 listopada przypada Wspomnienie Wszystkich          

Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny. Msze święte będą sprawowane:         

w Smardzewicach – 7.30, 10.30, 18.00. Po Mszy św. o godz. 10.30 w kościele              

odbędzie się procesja żałobna połączona z koronką do Bożego Miłosierdzia          

w intencji zmarłych. Przez wzgląd na zamknięte cmentarze i sytuację epidemii           

nie będzie procesji na cmentarzu. W tym dniu nie będzie Mszy św. w kaplicach. 
 
 
 



6. Nabożeństwo - Nabożeństwo wypominkowe, w naszym kościele rozpocznie         

się od 3 listopada przez cały miesiąc i będzie sprawowane o godz. 17.30.             

W zakrystii przyjmujemy jeszcze wypominki półroczne i całoroczne. Natomiast         

za zmarłych poleconych w wypominkach rocznych i półrocznych będziemy         

modlić się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca podczas Mszy św.          

wieczornej i nabożeństwa, które będzie ją poprzedzało. 
 

7. Różaniec Do Granic Nieba - W całej Polsce organizowana jest modlitwa            

Różaniec Do Granic Nieba, która polega na tym, iż w dniach od 1 do 8               

listopada przez modlitwę różańcową będziemy prosić do Boga o zmiłowanie          

nad nami i stanąć w obronie życia. Wierzmy, że owocem tej wielkiej modlitwy             

Polaków może być przywrócenie nadziei, wiary i przyjęcie pokoju Bożego.          

Wszystkich, którzy chcieliby podjąć tę modlitwę zapraszamy do kościoła na          

godz. 15.00. Jeżeli ktoś z powodu epidemii boi się przyjść prosimy, aby o tej              

godzinie łączyć się duchowo i wspólnie odmawiać różaniec. 
 

8. Dni odnowy wewnętrznej - W Pierwszy Czwartek miesiąca podczas Mszy           

Św. o godz. 18.00 będziemy modlić się o nowe powołania kapłańskie           

i zakonne. Po Mszy Św. zapraszamy na adorację, Najświętszego Sakramentu          

w ciszy. W Pierwszy Piątek zachęcamy do kultu Najświętszego Serca Pana           

Jezusa przez sakramentalną spowiedź oraz uczestnictwo we Mszy Św.         

Spowiedź o godz. 7.00 oraz wieczorem przed Mszą św. o godz. 17.30.            

Odwiedziny chorych w naszej parafii odbędą się w Pierwszy Piątek listopada od            

godz. 9.00, po wcześniejszym zgłoszeniu do zakrystii. W Pierwszą Sobotę          

miesiąca po Mszy św. wieczornej odmówimy różaniec. 
 

9. Uroczystość poświęcenia Kościoła - W najbliższy piątek 6 listopada          

w naszej parafii przypada Uroczystość Poświęcenia naszego kościoła        

parafialnego czyli przeznaczenie budynku kościoła jako miejsca sprawowania        

kultu. Poświęcenie kościoła w Smardzewicach dokonało się 6 listopada 1701          

roku, czyli przeżywamy 319 rocznice konsekracji naszego kościoła. Msze św.          

będą sprawowane o 7.30, 10.30 i 18.00. Informujemy, że tego dnia z racji             

uroczystości w naszej parafii nie obowiązuje nas post piątkowy. 
 

10. Pogrzeb - Jak informowaliśmy pogrzeb ŚP. O. Marka Zienkiewicza,          

odbędzie się 3 listopada br. (wtorek) o godz. 13.00 w kościele           

w Łodzi-Łagiewnikach Ojców Franciszkanów, z zachowaniem obowiązujących       

przepisów sanitarnych. Biorąc to pod uwagę informujemy, że Msza św.          

pogrzebowa będzie transmitowana drogą internetową. Link do pobrania        

znajduje się na naszej parafialnej stronie internetowej oraz w gablocie          

kościoła. Link- https://youtu.be/gRHFVEDLtt4 
 
Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia.         

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże 

https://youtu.be/gRHFVEDLtt4

