30.05.2021

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ

1. Dzisiaj w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej uświadamiamy sobie z głęboką wiarą
tak trudną do pojęcia prawdę, że jest Bóg w Trzech Osobach. To wszystko, co czynimy
z wiarą, czynimy na chwałę Trójcy Świętej.
2. Zapraszamy na ostatnie nabożeństwo majowe w poniedziałek 31 maja. Tego dnia
przypada Święto Nawiedzenia NMP. Zapraszamy na Mszę Św.
3. We wtorek 1 czerwca Dzień Dziecka. Otoczmy dzieci troską i modlitwą, w
szczególności z naszej parafii.
4. Od środy po każdej Mszy Św. wieczornej modlimy się Litanią do Najśw. Serca Pana
Jezusa. Zachęcamy do udziału.
5. W czwartek 3 czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze Św. o
godz. 8.00 i 11.30 w Opławcu, w Smukale o godz. 10.00. Po Mszy Św. o godz. 11.30
wyruszy procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy tradycyjną trasą:
ulicą Sanatoryjną w kierunku Krynickiej, Letniskową i Wycieczkową. Bardzo prosimy
o dekorację trasy, przygotowanie czterech ołtarzy, poczty sztandarowe oraz
dziewczynki sypiące kwiatki i dzieci komunijne. Tak, jak co roku, prosimy ojców dzieci
komunijnych o niesienie baldachimu. Tego dnia nie będzie Mszy Św. wieczornej.
6. Próba dziewczynek sypiących kwiatki w środę o godz. 17.00. Niech nie zabraknie
dzieci z naszej parafii, które ubogacą Uroczystość Bożego Ciała przez sypanie
kwiatków i udział w procesji. Prosimy rodziców i dziadków o zmobilizowanie swoich
pociech.
7. W oktawie Bożego Ciała Msza Św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu
codziennie o godz. 18.00 w Opławcu. Natomiast zakończenie oktawy Bożego Ciała
tradycyjnie w Smukale.
8. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Do chorych udamy się w
godzinach porannych. Spowiedź Św. o godz. 17.30. Msza Św. o godz. 18.00 z
wystawieniem Najśw. Sakramentu i Litanią do Serca Pana Jezusa.
9. W każdy piątek o godz. 20.00, pod krzyżem przy kościele, jest prowadzona modlitwa
różańcowa dla mężczyzn naszej parafii.
10.Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Modlitwę różańcową, o godz. 11.00,
poprowadzi Żywy Różaniec Rodzin.
11.U ministrantów można nabyć „Przewodnik Katolicki” i „Niedzielę”.

