28.08.2016
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiaj w ostatnia niedzielę sierpnia o godz. 12.00 Msza Św. w Smukale z okazji
Uroczystości MB 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.
2. Tradycyjnie już w niedzielę, w którą przeżywamy odpust MB Częstochowskiej,

będzie apel jasnogórski o godz. 21.00, w łączności z Jasną Górą. Apel odbędzie się
przy figurze Matki Bożej w Opławcu, pod numerem 28. Szczególnie w tym dniu
zapraszam parafian i działkowiczów do wspólnej modlitwy.
3. Dziękując Bogu za szczęśliwie przeżyty czas wakacji i wypoczynku, prosimy na

początku nowego roku szkolnego i katechetycznego o Boże błogosławieństwo,
abyśmy w tym czasie mieli dużo siły w wypełnianiu nowych wyzwań, a dzieci
odpowiednią ilość motywacji do zdobywania wiedzy.
4. W czwartek 1 września przypada 77. rocznica wybuchu II wojny światowej. Jest to

także dzień rozpoczęcia roku szkolno-katechetycznego. Zapraszam na godz. 8.00
uczniów, rodziców i nauczycieli na Mszę Św. rozpoczynającą rok szkolny. W czasie
Mszy Św. poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych pierwszoklasistów.
5. Za tydzień o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin.
6. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Do chorych z Komunią Św. udamy się

do południa, natomiast o godz. 17.30 Spowiedź Św. dla dzieci i młodzieży.
Prosiłbym bardzo rodziców o dopilnowanie swoich pociech, aby skorzystały z
sakramentu pojednania.
7. Zbiórka wszystkich ministrantów, lektorów i nowych chętnych w przyszłą sobotę, 3

września o godz. 10.30. Opiekunem ministrantów będzie ks. Rafał. Prosimy
rodziców o zachęcenie swoich pociech do uczestnictwa w służbie liturgicznej.
8. Za tydzień w niedzielę 4 września o godz. 10.00 wyjeżdżamy na pielgrzymkę do

południowej Małopolski. Zbiórka przed kościołem.
9. Za dwa tygodnie w sobotę 17 września udamy się na jednodniową pielgrzymkę do

Górki Klasztornej, Sadek, Osieka i Krostkowa. Wyjazd spod kościoła o godz. 7.00.
W Górce Klasztornej przewidziana jest Msza Św. i obiad. Zapisy w zakrystii. Są
jeszcze wolne miejsca.

