28.10.2018

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego

1. We wszystkich świątyniach Polski w ostatnią niedzielę października obchodzimy dzień oddania

kościoła parafialnego na wyłączną własność Bogu, by był on miejscem modlitwy i sprawowania
kultu dla wspólnoty parafialnej. W tym dniu pamiętamy w modlitwach o tych wszystkich, którzy
trudzili się przy budowaniu naszej świątyni: zmarłych polecamy Bożemu Miłosierdziu, w
szczególności pamiętamy o Ks. Prałacie Stefanie, a dla żyjących prosimy o potrzebne łaski.
2. Dzisiaj obchodzimy X Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku w

modlitwie pamiętamy o chrześcijanach w Pakistanie. W Pakistanie są 3 mln chrześcijan, którzy
żyją w ciągłym zagrożeniu ze strony ekstremistów islamskich. Po każdej Mszy Św. można złożyć
ofiary do puszek na pomoc prześladowanym.
3. W poniedziałek i środę zapraszamy na ostatnie nabożeństwa różańcowe: dzieci na godz. 17.00, na

którym nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy różaniec, a dorosłych na godz. 17.30.
4. W czwartek w Uroczystość Wszystkich Świętych Msze Św. o godz. 8.00 i 11.30 w Opławcu oraz

o godz. 10.00 w szpitalu. Msza Św. w intencji ofiar obozu będzie sprawowana w Opławcu o godz.
11.30.
5. Różaniec za zmarłych z wymieniankami odmawiać będziemy w Dzień Zaduszny 2 listopada w

piątek i w niedzielę 4 listopada o godz. 17.30 w Opławcu, natomiast w Smukale 2 listopada o
godz. 16.00. Karteczki na wymienianki wypełniany i składamy w zakrystii.
6. Do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie

modlitw za zmarłych. Odpust ten ofiarować można tylko za zmarłych.
7. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Do chorych udamy się w godzinach

przedpołudniowych. Z uwagi na różaniec za zmarłych, Spowiedź Św. dla dzieci i młodzieży o
godz. 17.00.
8. Siostry na Piaskach zapraszają na czuwanie przy kopi Cudownego Obrazu z Jasnej Góry w dniach

od 31.10. do 2.10. Szczegółowy program w gablocie.
9. Za tydzień w niedzielę po Mszy Św. o godz. 11.30 spotkanie Żywego Różańca Rodzin.
10. W fordońskiej parafii Św. Łukasza w środę 31 października od godz. 18.00 do 22.00 odbędzie się

Noc Świętych – modlitewne czuwanie przy relikwiach świętych i błogosławionych.
11. Za dwa tygodnie w niedzielę 11 listopada obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny o godz. 11.30, podczas której pragniemy dziękować
Bogu za wszystkich bohaterów, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce. Po Mszy Św. zapraszamy
na koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu muzycznego naszej szkoły.

