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 XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

1. Dziękując Bogu za szczęśliwie przeżyty czas wakacji i wypoczynku, prosimy o Boże 

błogosławieństwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli w nowym roku szkolnym. Dzisiaj w 

szczególny sposób, obchodząc 80. Rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na naszą Ojczyznę, 

pamiętamy o wszystkich, którzy oddali życie w tych tragicznych dniach września. 

2. Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 11.30 spotkanie Żywego Różańca Rodzin. 

3. Uczniów, rodziców i nauczycieli zapraszamy na Mszę św. rozpoczynającą nowy rok szkolny w 

poniedziałek 2 września o godz. 8.00. Podczas Mszy Św. poświęcenie tornistrów i przyborów 

szkolnych pierwszoklasistów. 

4. W poniedziałek 2 września po Mszy Św. wieczornej o godz. 18.30 spotkanie organizacyjne w 

dla osób chętnych do udziału w pielgrzymce do Kotliny Jeleniogórskiej i Pragi, która odbędzie 

się w dniach od 29 września do 4 października. 

5. Od września Msza Św. we wtorki w Opławcu o godz. 8.30. 

6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Do chorych udamy się  

w godzinach porannych. Spowiedź Św. od godz. 17.30. Prosimy rodziców o dopilnowanie, aby 

dzieci skorzystały z Sakramentu Pojednania. 

7. Zbiórka ministrantów w sobotę 7 września o godz. 11.30. Oprócz posługi przy Ołtarzu 

rozwijamy pasję piłki nożnej poprzez treningi i turnieje diecezjalne. Zapraszamy też nowych 

chętnych chłopców. A o godz. 10.30 próba scholi. 

8. Za tydzień II niedziela miesiąca. Ofiary zbierane przeznaczamy na remont kaplicy w Smukale. 

Nadal proszę o dodatkowe ofiary. W minionym tygodniu wykonana została cała hydraulika w 

nowopowstałej łazience i szereg prac elektrycznych, w tym położenie nowych przewodów. W 

tym tygodniu w łazience zostaną położone płytki, a w kaplicy regipsy. 

9. Spotkanie rodziców dzieci komunijnych odbędzie się w poniedziałek 9 września po Mszy Św. 

wieczornej. Zapraszamy rodziców dzieci, które uczęszczają do szkół poza naszą parafią, 

ponieważ w naszej szkole nie ma w tym roku 3. klasy. Z kolei kandydatów do Bierzmowania i 

rodziców zapraszamy w środę 11 września na Mszę Św. o godz. 18.00. 

10. W niedzielę 8 września obchodzimy jedno z najstarszych świąt maryjnych – Narodzenia NMP, 

obchodzone w naszej diecezji jako Święto Matki Bożej Pięknej Miłości, patronki diecezji. Ks. 

Bp Jan Tyrawa zaprasza w sobotę 7 września na Mszę Św. odpustową o godz. 19.00, podczas 

której nastąpi konsekracja ołtarza oraz poświęcenie odrestaurowanego prezbiterium i organów.  

11. W naszej szkole funkcjonuje sekcja badmintona. Treningi odbywają sie w środy: dla dzieci od 

godz. 16:00, a dla dorosłych od godz. 20:00. Sekcja dziecięca ruszy w połowie września, 

natomiast dorosłych zapraszamy już w najbliższą środę. Wszystkich chętnych zapraszamy. 

Bliższych informacji udziela Rada Rodziców i ks. Rafał. 


