
23.10.2022 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

                                  XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
1. Dzisiejszą niedzielą w całym Kościele rozpoczyna się tydzień modlitw  

w intencji misji i misjonarzy. Pamiętajmy w naszych modlitwach o polskich misjonarzach, 

którzy pracując na różnych kontynentach borykają się z różnymi problemami i potrzebują 

naszego wsparcia i modlitwy. Po każdej Mszy Św. można złożyć ofiary do puszek na cele 

misyjne. 

2. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe na godz. 17.30, a dzieci w poniedziałek na godz. 

17.00.  

3. W każdy piątek różaniec pod krzyżem dla mężczyzn o godz. 20.00. Serdecznie zapraszamy. 

4. Powstaje nowa grupa młodzieży, która pragnie przystąpić do Sakramentu bierzmowania. 

Spotkanie w niedzielę 30.10. po wieczornej Mszy św. Dotyczy to młodzieży od klasy 8 SP. 

5. Organizujemy wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Lizobony na przełomie lipca i sierpnia. 

Młodzież, która chciałaby wziąć w tym udział zapraszamy na spotkanie organizacyjne – w 

sobotę (29.10.) po wieczornej Mszy św. w sali paraf. 

6. Za tydzień, w ostatnią niedzielę października, obchodzimy liturgicznie rocznicę poświęcenia 

naszego kościoła. Pamiętajmy w modlitwie o budowniczych i ofiarodawcach naszej świątyni. 

Dla zmarłych prosimy o radość życia wiecznego, a dla żyjących o Bożą opiekę.  

7. Zbliża się listopad, miesiąc, w którym przez pamięć o naszych zmarłych odwiedzamy ich groby i 

pielęgnujemy. W tej pamięci o zmarłych najważniejszą formą jest modlitwa w ich intencji, która 

pomaga im oczyszczać się i prowadzi ku Niebu. Jedną z możliwości modlitwy za zmarłych, jaką 

daje nam Kościół są tzw. wymienianki za zmarłych. Karteczki zostały wyłożone na ławkach. 

Można je zabrać do domu, wypełnić i złożyć w zakrystii. Różaniec za zmarłych z wymieniankami 

odmawiać będziemy w Dzień Zaduszny 2 listopada i w następną niedzielę 6 listopada o godz. 

17.30 w Opławcu, natomiast w Smukale 2 listopada o godz. 17.00. 

8. W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze Św.: o godz. 8.00 i 11.30 w Opławcu oraz o godz. 

10.00 w Smukale.  

9. Przed kościołem można nabyć „Przewodnik Katolicki”, w którym polecamy artykuły: Po co 

Maryja się objawia? oraz o niebezpieczeństwach grożącym dzieciom w popularnych 

aplikacjach typu „TikTok”. 

10. W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Wandę Dragosz, lat 

73, z ul. Opławiec. Zmarł także Ryszard Piskorski, l. 81, z ul. Berberysowej. Msza św. 

pogrzebowa w środę o godz. 11:00 w naszym kościele, pogrzeb o godz. 12:00 na cmentarzu 

nowofarnym. Wieczny odpoczynek…  

 


