21.08.2016

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiaj w duchu łączności ze Św. Janem Pawłem II w godz. od 15.00 do 17.00

odbędzie się tradycyjna pielgrzymka łodziami po wodach Zalewu Smukalskiego,
którym to szlakiem płynął dokładnie 63 lata temu Karol Wojtyła. Początek i
zakończenie na przystani Uczniowskiego Klubu Sportowego, przy krzyżu. Na
początku pielgrzymki błogosławieństwo łodzi. Wszystkich, którzy pragną przeżyć
tę oryginalną pielgrzymkę na łodziach w atmosferze radości, jak i sympatyków,
którzy będą towarzyszyć pielgrzymce z mostu i z brzegu serdecznie na godz. 15.00
zapraszam. Osoby, które chciałyby płynąć, a nie mają swoich łodzi, proszę o
przyjście na przystań pół godziny wcześniej.
2. W piątek 26 sierpnia przypada Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej.

Zapraszam na Mszę Św. o godz. 18.00.
3. Za tydzień w niedzielę 28 sierpnia o godz. 12.00 Msza Św. odpustowa w Smukale z

okazji Uroczystości Matki Boskiej Częstochowskiej. Jest to jednocześnie Msza Św.
dożynkowa, podczas której dziękujemy za zbiory z naszych pól, ogrodów i lasów.
Sumę odpustową odprawi i kazanie wygłosi ks. Jarosław Kubiak, ojciec duchowny
seminarium w Pelplinie.
4. Również w przyszłą niedzielę tradycyjnie o godz. 21.00 Apel Jasnogórski przy

figurze Matki Bożej, znajdującej się w Opławcu pod numerem 28.
5. Już teraz informuję, że Msza Św. rozpoczynająca rok szkolno-katechetyczny będzie

sprawowana w czwartek 1 września o godz. 8.00.
6. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce parafialnej do południowej Małopolski w

dniach od 4 do 9 września. Szczegółowy program w gablotce parafialnej. Są jeszcze
wolne miejsca. Zapisy w zakrystii.
7. 17 września w sobotę udamy się na jednodniową pielgrzymkę do Górki Klasztornej.

Wyjazd spod kościoła o godz. 7.00. Po drodze zwiedzimy kościół w Sadkach,
skansen w Osieku, kościół w Krostkowie, gdzie proboszczem był Bł. Bp Michał
Kozal. W Górce Klasztornej przewidziana jest Msza Św. i obiad. Koszt pielgrzymki
100 zł. Zapisy w zakrystii. Zachęcam parafian i letników wraz z rodzinami.

