OGŁOSZENIA PARAFIALNE
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1. Dzisiaj w Uroczystość Wszystkich Świętych wpatrujemy się w rzesze Świętych i

01.11.2020

Błogosławionych, i prosimy dobrego Boga, aby dał nam siłę i moc w dążeniu do świętości. Z
uwagi na brak możliwości nawiedzenia cmentarzy, zapraszamy w tym dniu do modlitwy w
intencji naszych zmarłych. Dzisiaj też o godz. 18.00 Msza Św., a po niej wystawienie
Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00 i różaniec w ramach inicjatywy „Różaniec do granic
nieba”. Zapraszamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji wynagradzającej
za grzechy popełnione w ojczyźnie i błagalnej o pokój społeczny w Polsce. Modlitwa różańcowa z
wystawieniem Najświętszego Sakramentu będzie codziennie o godz. 18.30 (także we wtorek).
Zakończenie oktawy 8 listopada.
2. Jutro w Dzień Zaduszny Msze Św. w Opławcu o godz. 10.00 i 18.00. Różaniec za zmarłych z

wymieniankami odmawiać będziemy pół godziny przed każdą Mszą Św., tj. o godz. 9.30 i 17.30.
3. Do 30 listopada można uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie

modlitw za zmarłych. Natomiast osoby starsze i chore mogą zyskać odpust zupełny, pozostając w
domu, i przed obrazem Jezusa, odmówią modlitwy za zmarłych. Odpust ten ofiarować można
tylko za zmarłych.
4. W środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w czwartek na nowennę

do Jezusa Przemienionego.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Do chorych udamy się na zgłoszenie w

zakrystii lub telefoniczne. Spowiedź Św. dla dzieci i młodzieży o godz. 17.30. Po Mszy Św.
Litania do Serca Pana Jezusa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.
6. W piątek o godz. 20.00 różaniec dla mężczyzn pod krzyżem.
7. W tym tygodniu rozpoczynamy 39. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Rodzina

Bogiem silna, mocą swojego narodu”, który będzie trwał od 7. do 15. listopada. Szczegóły na
plakacie w gablotce i wyłożonych folderach, które można zabrać.
8. Za tydzień w niedzielę 8 listopada obchodzimy XII Dzień Solidarności z Kościołem

Prześladowanym. W tym roku modlimy się i zbieramy ofiary na chrześcijan w Republice
Środkowoafrykańskiej, gdzie głoduje połowa mieszkańców tego 5-milionowego kraju, a ponad
połowa dzieci jest wyzyskiwana do niewolniczej pracy w kopalniach uranu i diamentu. Po każdej
Mszy Św. wolontariusze będą zbierać ofiary do puszek na ten cel.
9. Za tydzień II niedziela miesiąca. Ofiary zbierane przeznaczamy na termomodernizację dachu

kaplicy w Smukale. Cały czas trwają prace ocieplenia dachu. Koszt całkowity wyniesie 12 tys. zł.
Można składać również dodatkowe ofiary na konto parafialne.
10. Przypominamy, że z uwagi na ograniczoną liczbę wiernych w kościele, aby dać większą

możliwość uczestnictwa we Mszy Św., od dzisiejszej niedzieli Msze Św. w Smukale o godz. 10.00
przeniesione są do Opławca, do odwołania.

