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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 Bryllu, a dla żyjących prosimy o potrzebne łaski. 

2. W tym tygodniu zapraszamy na ostatnie nabożeństwa różańcowe: dzieci w 

poniedziałek na godz. 17.00, a dorosłych na godz. 17.30. W Smukale ostatnie 

nabożeństwo w piątek o godz. 16.30. 

3. W każdy piątek o godz. 20.00 pod krzyżem różaniec dla mężczyzn. Serdecznie 

zapraszamy. 

4. W niedzielę w Uroczystość Wszystkich Świętych Msze Św. w Opławcu o godz.: 

8.00, 10.00 i 11.30. Msza Św. w intencji ofiar obozu będzie sprawowana o godz. 

11.30. Z uwagi na ograniczoną liczbę wiernych w kościele, aby dać większą 

możliwość uczestnictwa we Mszy Św., od przyszłej niedzieli 1 listopada Msze Św. 

w Smukale o godz. 10.00 przeniesione są do Opławca, do odwołania.  

5. Różaniec za zmarłych z wymieniankami odmawiać będziemy w Dzień Zaduszny  

2 listopada i w niedzielę 8 listopada o godz. 17.30. Karteczki na wymienianki 

wypełniany i składamy w zakrystii. Z uwagi na przeniesienie Mszy Św. ze Smukały 

do Opławca, w Dzień Zaduszny odprawione zostaną Msze Św. o godz. 10.00 i 

18.00, a różaniec za zmarłych pół godziny przed każdą Mszą Św.   

6. W tym roku w Uroczystość Wszystkich Świętych nie będzie Mszy Św. na 

cmentarzu parafii Św. Antoniego na Czyżkówku.  

7. Do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza  

i odmówienie modlitw za zmarłych. Odpust ten ofiarować można tylko za zmarłych.  

8. W sobotę 31 października w parafii Św. Łukasza Ewangelisty w Fordonie odbędzie 

się Noc Świętych. Rozpoczęcie Mszą Św. o godz. 12.00, a po niej procesja z 280. 

relikwiami Świętych i Błogosławionych. Czuwanie zakończy się o godz. 22.00. 

 

 


