31.10.2021
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego
1. We wszystkich świątyniach Polski w ostatnią niedzielę października obchodzimy

dzień oddania kościoła parafialnego na wyłączną własność Bogu, by był on
miejscem modlitwy i sprawowania kultu dla wspólnoty parafialnej. W tym dniu
pamiętamy w modlitwach o tych wszystkich, którzy trudzili się przy budowaniu
naszej świątyni: zmarłych polecamy Bożemu Miłosierdziu, w szczególności
pamiętamy o Ks. Prałacie Stefanie, a dla żyjących prosimy o potrzebne łaski.
2. W poniedziałek w Uroczystość Wszystkich Świętych Msze Św. o godz. 8.00 i 11.30

w Opławcu oraz o godz. 10.00 w Smukale.
3. 2 listopada w Dzień Zaduszny obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych

Zmarłych. Tego dnia szczególnie pamiętamy o modlitwie za naszych zmarłych.
Msza Św. o godz. 18.00 w Opławcu i o godz. 17.30 w Smukale.
4. Różaniec za zmarłych z wymieniankami odmawiać będziemy w Dzień Zaduszny

2 listopada o godz. 17.30 w Opławcu i godz.. 17.00 w Smukale oraz w niedzielę 7
listopada o godz. 17.30 w Opławcu. Karteczki na wymienianki wypełniamy
i składamy w zakrystii.
5. Do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza

i odmówienie modlitw za zmarłych. Odpust ten ofiarować można tylko za zmarłych.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Do chorych udamy się w

godzinach porannych. Spowiedź Św. dla dzieci i młodzieży o godz. 17.30. Również
o tej godzinie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do Mszy Św. o
godz. 18.00.
7. Zapraszamy w środę na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w czwartek

na nowennę do Jezusa Przemienionego, a w piątek różaniec pod krzyżem dla
mężczyzn o godz. 20.00.
8. Za tydzień w niedzielę o godz. 11.00 różaniec, prowadzony przez Żywy Różaniec

Rodzin. Po Mszy Św. spotkanie.
9. Ks.

Bp Krzysztof Włodarczyk zaprasza do uczestnictwa w obchodach

jubileuszowego 40. Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w naszym mieście. Program
wywieszony jest w gablocie parafialnej.
10. Przed kościołem można nabyć „Przewodnik Katolicki” i „Niedzielę”.

