
  OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

13 niedziela zwykła ( 01 lipca 2007 ) 

 

1. Z dniem 25 czerwca 2007 r. Ksiądz Biskup Jan Tyrawa powołał mnie na urząd 

proboszcza tutejszej parafii. Chciałbym serdecznie wszystkich powitać, a jednocześnie 

prosić o wsparcie modlitewne w tym nowym wyzwaniu, jakie Bóg postawił na mojej 

drodze. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu prałatowi Stefanowi za otwartość  

i okazywaną pomoc w pełnieniu moich nowych obowiązków. Panu Bogu dziękuję za to, 

że mogę pełnić tutaj posługę proboszcza, po tak wielkim poprzedniku i wśród tak dobrych 

ludzi. Wierzę, że pomożecie mi kontynuować dzieło pracy duszpasterskiej i rozpoczęte 

dzieło rozbudowy domu parafialnego. 

2. Spotkanie Żywego Różańca Rodzin w przyszłą niedzielę o godz. 15
00

  w domu 

parafialnym. 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Do osób starszych i chorych udamy 

się z komunią świętą przed południem. Spowiedź pierwszopiątkowa pół godziny przed 

Mszą Św. wieczorną w Smukale i Opławcu. Msza Św. w Smukale o godz. 17
00

,  

a w Opławcu o godz. 18
00

. 

4. W sobotę dodatkowa Msza Św. w Opławcu w intencji nowożeńców o godz. 16
30

. 

5. Msze Św. w czasie wakacyjnym w niedziele według stałego porządku, a w dni 

powszednie oprócz wtorków w Opławcu o godz. 18
00

, zaś we wtorki o godz. 18
30

  

w Szpitalu. W Smukale natomiast Msza Św. w dni powszednie tylko w I piątek miesiąca  

o godz. 17
00

. W czasie wakacyjnym Mszy Św. rannych w dni powszednie nie będzie. 

6. Zapowiedzi przedślubne II: 

Tomasz Czajkowski – stanu wolnego, zam. Bydgoszcz, Opławiec 48 

Bogusława Bajek – stanu wolnego, zam. Lipowa ( diecezja żywiecka ) 

7. Serdecznie witamy letników i działkowiczów przebywających w okresie wakacyjnym na 

terenie parafii. Życzymy im dobrego wypoczynku, słonecznej pogody i wiele radości. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy Św. 

8. Informuję, że w tym tygodniu są jeszcze wolne intencje mszalne. 

 


