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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Zachęcam do uczestnictwa od poniedziałku do czwartku w procesjach oktawy Bożego Ciała. 

Szczególnie proszę o wytrwałość dziewczynki sypiące kwiatki. Oktawę Bożego Ciała 

tradycyjnie zakończymy w Smukale o godz. 18.00 Mszą Św. z procesją do czterech ołtarzy na 

Bożej Roli i poświęceniem wianków. Mszy Św. wieczornej tego dnia w Opławcu nie będzie.  

2. Dzisiaj o godz. 16.00 w salce katechetycznej spotkanie Rady Parafialnej i wszystkich chętnych 

do pomocy przy festynie. 

3. We wtorek 24 czerwca, w uroczystość św. Jana Chrzciciela wpatrujemy się w tego wielkiego 

proroka, którym był święty Jan i odkrywamy w sobie posłanie świadczenia o Bogu całym 

swoim życiem. Zapraszam na Mszę Św. o godz. 18.00. 

4. W piątek zakończenie roku szkolno- katechetycznego. Msza Św. z tej okazji o godz.8.00, na 

którą dzieci, rodziców i nauczycieli serdecznie zapraszam. 

5. W piątek 27 czerwca przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zachęcam do 

licznego udziału w wieczornej Mszy Św. o godz. 18.00. Ze względu na Uroczystość nie 

obowiązuje post. 

6. Za tydzień w niedzielę 29 czerwca Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła.  

7. Jak nam wiadomo w najbliższą sobotę 28 czerwca o godz. 16.00 rozpoczynamy wspólne 

świętowanie na łonie przyrody podczas festynu parafialnego. Czeka nas wiele radości i miłych 

chwil. Festyn ubogacą występy zespołów i wokalistów różnych gatunków muzycznych, nie 

zabraknie też dodatkowych atrakcji, m.in. dmuchanego placu zabaw, pokazu historycznej 

grupy rekonstrukcyjnej, antyterrorystów i Straży Pożarnej. Dostępne będą parafialne punkty 

gastronomiczne z domowym ciastem, chlebem ze smalcem i grochówką. Będą też potrawy z 

grilla serwowane przez profesjonalnego kucharza. W trakcie festynu będzie można nabyć losy 

loterii fantowej, a na zakończenie odbędzie się losowanie nagród głównych. W tym roku jest 

ich wiele, np. pielgrzymka, rowery, sprzęty AGD, aparat fotograficzny. Uczestnicy festynu 

otrzymają okazjonalną plakietkę parafialną. Będzie też możliwość oznakowania rowerów 

przez Policję. Niech tego dnia nikogo z nas nie zabraknie, abyśmy mogli wspólnie spędzić to 

popołudnie. Zaprośmy naszych bliskich, znajomych, gości. Można zabrać ze sobą koce.  Jeśli 

ktoś chciałby wesprzeć festyn finansowo albo pomóc w inny sposób, zapraszam. Tak jak w 

tamtym roku, proszę, aby jak najwięcej pań wspomogło festyn ciastami, smalcem z ogórkami. 

Produkty te można składać w piątek po Mszy Św. wieczornej w domu parafialnym lub 

bezpośrednio przed festynem na stoisko parafialne. 

 


