
1. Kalendarz liturgiczny – W czwartek - 2 lutego, przypada Święto Ofiarowania
Pańskiego, zwane w polskiej tradycji świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze Święte
w tym dniu będą sprawowane w Smardzewicach o godz. 7.30; 10.30 i 18.00;
w Unewlu o godz. 14.30; w Treście-Twardej o godz. 16.00. Poświęcenie gromnic
odbędzie się podczas każdej Mszy św. Święto Ofiarowania Pańskiego, z ustanowienia
św. Jana Pawła II, jest również Dniem Życia Konsekrowanego, dlatego prosimy o dar
modlitwy w intencji osób zakonnych. Ofiary składane w tym dniu na tacę, będą
przeznaczone na klasztory klauzurowe naszej Diecezji.

2. 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, podczas której odmówimy
cząstkę różańca św. a następnie adoracja w ciszy do godz. 19.30. 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
lutego od godz. 9.00. W Pierwszą Sobotę miesiąca, po Mszy św. wieczornej
odmówimy różaniec oraz odśpiewamy Apel Jasnogórski.

3. Spotkanie Róż Żywego Różańca - W przyszłą niedzielę – 5 lutego, po Mszy Św.
o godz. 12.00, zostanie odprawione nabożeństwo do Matki Bożej i spotkanie Róż
Żywego Różańca.

4. Pomoc – Również w przyszłą niedzielę, przed naszym kościołem wolontariusze
będą zbierać ofiary do puszek na operację dla Pauliny Zaborowskiej, która cierpi na
bardzo rzadką chorobę - nieprawidłowe ukształtowanie szkieletu. Koszt takiej operacji
to 1,5 mln zł. Za zrozumienie i okazane dobro, Paulina i jej rodzina składa serdeczne
podziękowanie.

5. Ofiara – W minionym tygodniu na inwestycje w naszej Parafii wpłynęły
następujące ofiary: ze Smardzewic z ul. Pilicznej – 500 zł oraz z Karolinowa - 200 zł.
Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

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


