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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Zachęcam wszystkich do modlitwy różańcowej, a szczególnie te osoby, które nie

były jeszcze do tej pory ani razu. Nabożeństwa różańcowe codziennie o godz.
17.30, dla dzieci zaś w poniedziałki o godz. 17.00.
2. Zbliża się listopad, miesiąc, w którym przez pamięć o naszych zmarłych

odwiedzamy ich groby i pielęgnujemy. W tej pamięci o zmarłych najważniejszą
formą jest modlitwa w ich intencji, która pomaga im oczyszczać się i prowadzi ku
Niebu. Jedną z możliwości modlitwy za zmarłych, jaką daje nam Kościół są tzw.
wymienianki za zmarłych. Karteczki będą wyłożone na ławkach w przyszłą
niedzielę. Można je zabrać do domu, wypełnić i złożyć w zakrystii. Różaniec za
zmarłych z wymieniankami odmawiać będziemy w Dzień Zaduszny 2 listopada w
Opławcu i w Smukale oraz w niedzielę 6 listopada w Opławcu.
3. Msza Św. w intencji pomordowanych w obozie w Smukale będzie sprawowana w

Opławcu 1 listopada o godz. 11.30.
4. Z uwagi, że Msza Św. na cmentarzu na Czyżkówku jest o godz. 12.00, 1 listopada

nie będzie Mszy Św. o godz. 10.00 w Smukale i Mszy Św. wieczornej.
5. Za tydzień Niedziela Misyjna. Ministranci będą zbierać ofiary do puszek na cele

misyjne po każdej Mszy Św. niedzielnej.
6. W piątek 21 października o godz. 18.30 rozpoczynamy siódmą serię katechez

głoszonych przez ks. prof. Bogdana Czyżewskiego. W tym roku omawiać
będziemy siedem grzechów głównych. Karteczki z tematami i terminami katechez
wyłożone są pod chórem.
7. Zbiórka ministrantów w każdą sobotę o godz. 11.00, natomiast o godz. 11.30

zapraszamy do salki katechetycznej wszystkie chętne dziewczynki i chłopców do
udziału w scholi parafialnej. Scholę poprowadzi ks. Rafał i Siostra Adriana.
8. Planujemy utworzyć parafialną sekcję badmintona z nauką trenera. Wszystkich

chętnych na pierwsze spotkanie zapraszamy jutro w poniedziałek 17 października
na godz. 18.30 do salki katechetycznej.
9. Dzieci i młodzież, do gimnazjum włącznie, zapraszamy do udziału w konkursie na

najpiękniejszy różaniec. Forma i sposób wykonania - dowolne. Podpisany różaniec
należy złożyć w zakrystii do poniedziałku 24 października. Rozwiązanie konkursu
w niedzielę 30 października po Mszy Św. o godz. 11:30.

