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1. Tydzień Biblijny – dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy XIII Ogólnopolski Tydzień
Biblijny. Motywem przewodnim tygodnia Biblijnego są słowa: Jam jest chleb życia.
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie
będzie. Celem tego wydarzenia jest odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego
w życiu Kościoła i w osobistym życiu.

2. Nowenna - We wtorek, drugi dzień nowenny przed uroczystością Św. Antoniego
z Padwy. Serdecznie zapraszamy na Mszę świętej o godz. 18.00. Po Mszy św.
odprawiane są modlitwy nowennowe. Kartki z intencjami prosimy składać do puszki
mieszczącej się przy ołtarzu św. Antoniego.

3. Uroczystość św. Wojciecha - W piątek przypada uroczystość św. Wojciecha,
biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Msze św. będą sprawowane o godz.
7.30, 16.00 i 18.00. Niech święty Patron będzie dla nas - współcześnie żyjących,
nauczycielem prawdziwej wiary, miłości do Kościoła i świadczenia i Chrystusie swoim
życiem. Przypominamy, że z racji uroczystości w tym dniu nie obowiązuje nas post
piątkowy.

4. Jerycho Rodzin - W najbliższy czwartek i piątek tj. 22-23 kwietnia, w naszej
parafii będzie przeżywać czuwanie modlitewne, tzw. Jerycho Rodzin, które będzie
trwało nieprzerwanie przez całą dobę. Nabożeństwo rozpoczniemy w czwartek Mszą
św. o godz. 18.00. O godz. 21.00 odbędzie się Apel Jasnogórski. Natomiast o godz.
24.00 odprawimy Msze św. w intencji rodziców i dzieci z naszej parafii. Jerycho Rodzin
zakończymy w piątek Mszą św. o 16.00. Podczas tej Mszy św. odmówimy Akt
Zawierzenia Rodzin Świętej Rodzinie. Szczegółowy program czuwania jest
umieszczony w gablocie parafialnej, na stronie parafialnej oraz na profilu Facebook
Sanktuarium św. Anny w Smardzewicach.

5. Pierwsza Komunia Św. - W przyszłą niedzielę – 25 kwietnia, w naszej parafii
będziemy przeżywali Uroczystość I Komunii Świętej. Na Mszy św. o godz. 13.30
piętnaścioro dzieci przyjmie po raz pierwszy Komunię Świętą. Dzieciom i rodzicom już
dzisiaj życzymy prawdziwie katolickiego przygotowania do tak wielkiej uroczystości.
Liturgiczne przygotowanie odbędzie się w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 15.30.
Obecność dzieci i Rodziców obowiązkowa.

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 odszedł do Pana:
śp. Andrzej Ostrowski lat 69. Wieczny odpoczynek...


