09.06.2019

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

1. W dzisiejszą niedzielę Zesłania Ducha Świętego Jezus Chrystus na wszystkich
Apostołów i cały Kościół zesłał obiecanego Ducha Pocieszyciela.
2. Dzisiaj II niedziela miesiąca. Ofiary zbierane przeznaczone będą na remont kaplicy w
Smukale. Prosimy o dodatkowe ofiary.
3. W poniedziałek 10 czerwca obchodzimy tzw. drugi dzień Zielonych Świąt – Święto
Matki Kościoła. Msza Św. w Opławcu o godz. 18.00.
4. W piątek 14 czerwca wspomnienie bł. Bp Michała Kozala, męczennika z Dachau i
patrona naszej diecezji. Zapraszamy na Mszę Św. na godz. 18.00.
5. Już teraz prosimy o włączenie się w przygotowania do uroczystości Bożego Ciała.
Prosimy o udekorowanie trasy i przygotowanie czterech ołtarzy. Z uwagi na prace
drogowe na ul. Sanatoryjnej, procesja przejdzie ul. Wycieczkową do ul. Opławiec,
następnie ul. Krynicką do ul. Letniskowej i w kierunku kościoła. Pierwszy ołtarz będzie
na rogu ul. Letniskowej i Wycieczkowej, drugi na ul. Opławiec – przygotowuje
Smukała, trzeci ołtarz tak, jak zawsze przy ul. Letniskowej i czwarty przy kościele.
6. Grupa dzieci z naszej parafii, wraz z Ks. Rafałem, wróciła z tygodniowego wypoczynku
nad morzem. Za wspólnie spędzony czas radości wszystkim uczestnikom i opiekunom
dziękuję.
7. Jak nam wiadomo, w najbliższą sobotę 15 czerwca o godz. 16.00 rozpoczynamy
wspólne świętowanie na łonie przyrody podczas XII festynu parafialnego. Festyn
ubogacą występy zespołów i wokalistów różnych gatunków muzycznych, nie zabraknie
też dodatkowych atrakcji, m.in. dmuchanego placu zabaw, pokazy historycznej grupy
rekonstrukcyjnej, służb mundurowych i woltyżerki konnej. Dostępne będą parafialne
punkty gastronomiczne z domowym ciastem, chlebem ze smalcem, grochówką i
daniami z grilla. W trakcie festynu będzie można nabyć losy loterii fantowej, a na
zakończenie odbędzie się losowanie nagród głównych, którymi są cztery rowery,
laptop i smartfon. Około godz. 19.30 odbędzie się występ zespołu, który wykona
najpopularniejsze przeboje polskiej muzyki rozrywkowej. Zapraszamy naszych
parafian, gości i działkowiczów, abyśmy mogli wspólnie spędzić to popołudnie. Można
zabrać ze sobą koce. Prosimy, aby jak najwięcej pań wspomogło festyn ciastami i
smalcem z ogórkami, które można przynieść w piątek po Mszy Św. wieczornej lub
przed festynem na stoisko parafialne. Osoby chętne do pomocy w przewożeniu
namiotów i ławek prosimy o przyjście do szkoły w sobotę o godz. 11.00.
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