04.05.2014
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
III NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Niech miesiąc maj, który obfituje w wiele wydarzeń w życiu Kościoła gromadzi
nas na nabożeństwach majowych, podczas których modlimy się do Matki Bożej
w intencjach naszych rodzin. Zapraszam na nabożeństwa majowe na godz.
18.00 w Opławcu, zaś w Smukale w piątki na godz. 17.00. W czasie tych
nabożeństw czytamy ciekawe rozważania na temat „Wiara w życiu człowieka”.
Podczas każdego nabożeństwa w czasie śpiewu gra pani organistka.
2. Ze względu na pielgrzymkę do Włoch: we wtorek w Opławcu, jak i w piątek w
Smukale nie będzie Mszy Św.
3. Dzisiaj o godz. 14.30 spotkanie Żywego Różańca Rodzin.
4. W poniedziałek 5 maja przypada adoracja w Smukale. Rozpocznie się ona o
godz. 17.00 nabożeństwem majowym.
5. Dzisiaj o godz. 15.00 przy pętli autobusowej rozpocznie się rajd rowerowy do
Nadleśnictwa Nowe Mostki. Rajd zakończy się ogniskiem. Miłośników
turystyki rowerowej zapraszamy.
6. W sobotę 10 maja odbędzie się coroczne obowiązkowe szczepienie psów
przeciwko wściekliźnie: w Opławcu o godz. 12.15 przy starym sklepie, a w
Smukale o godz. 13.30 przy starej pętli.
7. Za tydzień przypada II niedziela miesiąca. Zebrane ofiary przeznaczamy na cele
inwestycyjne. Ofiarodawcom już teraz składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
8. Zapraszam na kolejny wykład ks. prof. Bogdana Czyżewskiego za 2 tygodnie w
piątek 16 maja o godz. 19.00, podczas którego omówiony zostanie sakrament
Kapłaństwa i Małżeństwa. Myślę, że tak jak do tej pory, nie zabraknie nas na
comiesięcznym rozważaniu pogłębiającym naszą wiarę i wiedzę religijną.
Zapraszam również bardzo serdecznie letników i działkowiczów.
9. W dniach od 7 do 16 maja udajemy się z parafialną pielgrzymką do grobu Św.
Jana Pawła II. We wszystkich świętych miejscach, do których się udamy,
będziemy modlić się w intencji naszej wspólnoty. W niedzielę 11 maja
odprawię Mszę Św. w Bazylice Św. Piotra, będziemy również na modlitwie
Anioł Pański z Papieżem. Podczas modlitwy przy grobie Św. Jana Pawła II,
Ojca Pio i Św. Rity, będziemy modlić się we wszystkich waszych intencjach,
polecając ludzi chorych i cierpiących, jak i rodziny naszej parafii.

