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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 

 

1. Dzisiejszą Niedzielą Zesłania Ducha Świętego otwieramy się na światło Prawdy, które 

nieustannie towarzyszy człowiekowi wiary, chętnie współpracującemu z darami Ducha 

Świętego. To właśnie w dzisiejszy dzień Jezus Chrystus na wszystkich Apostołów i cały 

Kościół zesłał obiecanego Ducha Pocieszyciela. 

2. Dzisiaj podczas Mszy Św. o godz. 11.30 21 dzieci przystąpi do Pierwszej Komunii 

Świętej. Otoczmy te dzieci oraz ich rodziny modlitwą. Zapraszamy dzieci wraz  

z rodzinami do udziału w „białym tygodniu” na Msze Św. o godz. 18.00 od poniedziałku 

do piątku. 

3. W poniedziałek 21 maja obchodzimy tzw. drugi dzień Zielonych Świąt – Święto Matki 

Kościoła. Msza Św. w Opławcu o godz. 18.00. 

4. Już teraz proszę o włączenie się w przygotowania do uroczystości Bożego Ciała. Proszę o 

udekorowanie trasy  i przygotowanie czterech ołtarzy w tych miejscach co zawsze. Proszę 

także rodziców, aby nie zabrakło dziewczynek sypiących kwiatki podczas procesji. Próby 

dziewczynek za tydzień, w poniedziałek, wtorek i środę, tj. 28-30 maja o godz. 17.30 

przed kościołem. Próby będzie prowadziła siostra Adriana.  

5. Nadal przygotowujemy się do festynu parafialnego, który odbędzie w sobotę 16 czerwca 

w godz. od 16.00 do 22.00. Festyn rodzinny, który organizujemy na początku lata ma na 

celu jeszcze bardziej zintegrować naszą społeczność. Jedną z atrakcji będzie występ  

muzyków i aktorów teatralnych, którzy wykonają najpopularniejsze przeboje polskiej 

muzyki rozrywkowej pn. „Tyle słońca w całym, mieście”. Będzie też wiele imprez 

towarzyszących. Szczegóły na plakatach. Bardzo proszę o pomoc w organizacji festynu.  

6. Spotkanie organizacyjne dla członków rady parafialnej i osób chętnych do pomocy przy 

festynie w przyszłą niedzielę, tj. 27 maja, o godz. 16.00 w salce katechetycznej. 

7. W niedzielę za tydzień wolontariusze będą zbierać środki finansowe na hospicjum  

w ramach akcji „Pola nadziei”.  

8. Pamiętajmy, że 26 maja przypada Dzień Matki. Wesprzyjmy nasze matki modlitwą. 

9. Zapraszamy na nabożeństwa majowe na godz. 18.00 codziennie, oprócz wtorków. 

Pomimo naszych obowiązków poświęćmy czas na to piękne nabożeństwo maryjne. 

10. W dniach od 3 do 8 czerwca planowany jest 6-dniowy obóz dla dzieci nad morzem, 

w Mielnie. Zapisy chętnych u ks. Rafała. 

11. W dniach od 10 do 15 września odbędzie się 6-dniowa pielgrzymka do Kotliny 

Kłodzkiej. Zapisy chętnych w zakrystii, gdzie można również odebrać program 

pielgrzymki. 


