
 

1. Z Kalendarza liturgicznego – W poniedziałek przeżywamy święto rocznicy 

poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest Matką i Głową wszystkich Kościołów 

Katolickich Świata. 
 

2. Nabożeństwo - Nabożeństwo wypominkowe, w naszym kościele przez cały listopad           

jest sprawowane o godz. 17.30. W zakrystii przyjmujemy jeszcze wypominki półroczne           

i całoroczne.  
 

3. Święto niepodległości - W środę obchodzimy kolejną rocznicę odzyskania przez           

Polskę niepodległości. Msze św. podczas, których będziemy modlić się w intencji naszej            

Ojczyzny będą sprawowane o godz.: 7.30, 10.30 i 18.00. Po Mszy św. o godz. 10.30               

i 18.00 przed Najświętszym Sakramentem będziemy modlić się w intencji naszej           

Ojczyzny. W tym dniu nie zapomnijmy wywiesić flagi narodowej. 
 

4. Zarządzenie – w związku z zarządzeniem państwowym informujemy, że          

w kościołach może przebywać jednorazowo jedna osoba na 15m2, czyli w naszym            

kościele jednorazowo podczas nabożeństw będzie mogło przebywać 20 osób.         

Równocześnie przypominamy o obowiązku noszenia maseczek lub przyłbicy.        

Przestrzeganie zaleceń sanitarnych to wyraz naszej odpowiedzialności za siebie         

nawzajem. To także stosowanie w praktyce ewangelicznej zasady miłości bliźniego          

i troski o dobro wspólne. 
 

5. Opłatki świąteczne - W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa           

i prawdopodobną przymusową narodowa kwarantanną informujemy, że opłatki na stół          

wigilijny można nabywać już w zakrystii lub w kancelarii parafialnej za dobrowolna            

ofiarą. 
 

6. Kancelaria parafialna - Informujemy, że od najbliższego poniedziałku zmieniamy          

godziny urzędowania kancelarii parafialnej. Kancelaria parafialna będzie czynna rano od          

godz. 8.00 do 9.00. Wieczorem bezpośrednio po Mszy św. o godz. 18.00. 

 



 
 

7. Strona Internetowa – pragniemy poinformować, że po krótkiej przerwie na nowo            

funkcjonuje strona internetowa parafii gdzie można m.in. odczytać: ogłoszenia         

parafialne, intencje Mszy św. oraz poczytać o wydarzeniach jakie miały miejsce           

w naszej parafii. Uaktualnianiem strony zajął się Pan Marcin Lenarczyk, któremu           

serdecznie dziękujemy. Informujemy również, że od niedawna istnieje profil na portalu           

Facebook, który można znaleźć pod nazwą: Sanktuarium świętej Anny         

w Smardzewicach. 
 

8. Zmarli – w ostatnim tygodniu odszedł do Pana: śp. Jan Otręba lat 57. 

 Wieczny odpoczynek... 
 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim          

życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. 


