28.08.2022
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiaj o godz. 12.00 Msza Św. w Smukale z okazji Uroczystości MB

Częstochowskiej, podczas której dziękujemy także za zbiory z naszych pól,
ogrodów i lasów. Na tej Mszy Św. poświęcimy chleby. Msza św. w Opławcu tego
dnia jest przeniesiona z godz. 11:30 na 10:00.
2. Również dzisiaj na godz. 20:00 zapraszamy parafian i działkowców na apel

jasnogórski, połączony ze śpiewem pieśni maryjnych, który odbędzie się przy
figurze Matki Bożej na posesji przy ul. Opławiec 28.
3. W czwartek 1 września przypada 83. rocznica wybuchu II wojny światowej.

Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich, którzy oddali życie w tych tragicznych
dniach września za naszą Ojczyznę.
4. Zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli na Mszę św. rozpoczynającą nowy rok

szkolny w czwartek 1 września o godz. 8:00. Podczas Mszy Św. poświęcenie
tornistrów i przyborów szkolnych pierwszoklasistów.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Do chorych udamy się

w godzinach porannych. Spowiedź Św. o godz. 17:30, na którą zapraszamy dzieci i
młodzież, aby w stanie łaski uświęcającej rozpocząć nowy rok szkolny. Również o
tej godzinie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do Mszy Św. o
godz. 18:00.
6. W środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w

czwartek do Jezusa Przemienionego. W piątek o godz. 20:00 różaniec mężczyzn
przy krzyżu.
7. Za tydzień w niedzielę o godz. 11:00 różaniec w intencji rodzin naszej parafii,

prowadzony przez Żywy Różaniec Rodzin. Po Mszy Św. spotkanie.
8. Za tydzień w niedzielę po każdej Mszy Św. w zakrystii będzie można złożyć podpis

pod projektem ustawy o zmianie renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych.
9. Ks. Bp Krzysztof Włodarczyk zaprasza w najbliższą środę 31 sierpnia do katedry na

Mszę Św. na godz. 18:00 z okazji rocznicy konsekracji katedry. Natomiast w sobotę
3 września o godz. 11:00 przy katedrze rozpocznie się różaniec ulicami miasta wraz
z Wojownikami Maryi, po którym zostanie odprawiona Msza Św. w parafii Bożego
Ciała.
10. Przed kościołem można nabyć „Przewodnik Katolicki”.

