
1. Sakrament Chrztu św. według przepisów liturgicznych powinien odbywać się
w obecności Wspólnoty Parafialnej. Chrzest św. w naszej Parafii odbywa się w 2 i 4
niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00. W przypadkach szczególnych: np.
niebezpieczeństwa śmierci lub poważnej choroby dziecka, chrzest może być udzielony
poza Mszą św. w innym terminie.

2. Koncert - W przyszłym tygodniu tj. 22 stycznia po Mszy św. o godz. 12.00,
w naszym Sanktuarium będziemy gościć zespół "Wołyńskie Słowiki" z Łucka na
Ukrainie. Trzydziestoosobowy chór dziecięco - młodzieżowy, wykona kolędy oraz

pieśni ukraińskie. Zespół powstał ponad 20 lat temu przy Towarzystwie Kultury
Polskiej na Wołyniu i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych chórów na tamtej
ziemi.
Chór został zaproszony do Polski, aby dać możliwość odetchnięcia młodzieży od
ciągłych ucieczek do piwnic i schronów. Jednocześnie zespół Wołyńskie Słowiki chce
podziękować Polakom, którzy od początku wojny pomagają ich rodakom. Po koncercie
przed kościołem będzie możliwość, aby wesprzeć chór dobrowolna ofiarą. Na ten
koncert serdecznie zapraszamy.

3. Imieniny - W tym tygodniu – 19 stycznia, obchodzi imieniny ojciec Mariusz
Kapczyński – Proboszcz Parafii i Gwardian klasztoru. Msza św. w intencji Solenizanta,
będzie sprawowana w dniu Imienin – w czwartek o godz. 18.00. Solenizanta polecamy
indywidualnej modlitwie wiernych.

4. Kolęda - Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej Parafii. Podajemy plan
„Kolędy” na poszczególne dni tego tygodnia:

W PONIEDZIAŁEK - 16 STYCZNIA O GODZ. 14.30
Smardzewice ulice: Piliczna – nieparzyste, Osiedle Przystopniowe, Źródlana

WE WTOREK - 17 STYCZNIA O GODZ. 14.30
Smardzewice ulice: Piliczna – parzyste i Stoczek

W ŚRODĘ - 18 STYCZNIA O GODZ. 14.30
Smardzewice: Ulice: Tomanka, Wesoła

5. Uzupełnienia - Rodziny, które nie mogły z różnych powodów przyjąć wizyty
duszpasterskiej w wyznaczonym terminie, a pragnęłyby błogosławieństwa dla swojego
domu, prosimy o podanie tej informacji telefonicznie lub w zakrystii.



Uzupełnienie kolędy odbędzie się w piątek 20 stycznia od godz. 14.30. Jak już
ogłaszaliśmy, ofiary z tegorocznej kolędy, będą przeznaczone na prace remontowe
jakie podejmuje nasza Parafia.

6. Pomoc – w ubiegłym tygodniu w naszej Parafii została przeprowadzona zbiórka na
chorego na rdzeniowy zanik mięśni Jasia Czarneckiego. Informujemy, że na ten cel
rodzina zebrała 11.783,00 zł. Za zrozumienie i okazane dobro, w imieniu Rodziny
składamy serdeczne podziękowanie.

7. Ofiary - W ostatnim czasie na malowanie kościoła i renowację ołtarzy, została
złożona ofiara: ze Smardzewic z ul. Głównej 1000 zł. Za złożoną ofiarę składamy
serdeczne Bóg zapłać.

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

8. Zmarli – W minionym tygodniu, odeszła do Pana: śp.+ Janina Król lat 82.
Wieczny odpoczynek…


