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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

1. Dzisiejsza niedziela jest niedzielą Bożego Miłosierdzia. W tę niedzielę Jan Paweł II 

zostanie ogłoszony świętym. Kościół raduje się Jego świętością życia i posługi. To 

właśnie Ojciec Święty przypomniał światu orędzie o Bogu bogatym w Miłosierdzie i 

zawierzył nas Jego prowadzeniu. 

2. Jeszcze raz  bardzo dziękuję za przepiękny udział w liturgii Triduum Paschalnego,  

a zwłaszcza Wigilii Paschalnej. Taka postawa skupienia i rozmodlenia jest świadectwem 

naszej wiary. 

3. W poniedziałek przypada liturgicznie Uroczystość Św. Wojciecha, głównego patrona 

Polski. Msza Św. o godz.. 18.00. 

4. W czwartek rozpoczyna się maj, który jest miesiącem poświęconym naszej Pani i 

Królowej. To w szkole Maryi uczymy się całkowitego oddania Bogu. Nabożeństwa 

majowe w naszej świątyni w Opławcu codziennie o godz. 18.00 (oprócz wtorków), w 

Smukale zaś w piątki o godz.  17.00. Podczas nabożeństw majowych czytać będziemy 

rozważania pogłębiającą naszą wiarę.  

5. W czwartek 1 maja czcimy Świętego Józefa Rzemieślnika. Podczas Mszy Św. o godz. 

18.00 będziemy modlić się za wszystkich pracujących, bezrobotnych i poszukujących 

pracy. Tego dnia pierwsze nabożeństwo majowe.  

6. W sobotę 3 maja wielka Uroczystość Królowej Polski i Święto Konstytucji 3-go Maja. 

Msze Święte według porządku niedzielnego. 

7. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Do chorych z Komunią Świętą udamy się w 

godzinach przedpołudniowych. Spowiedź święta dla dzieci o godz. 16.00. 

8. Za tydzień o godz. 14.30 spotkanie Żywego Różańca Rodzin.  

9. Za tydzień 4 maja odbędzie się rajd rowerowy do nadleśnictwa Nowe Mostki. 

Rozpoczęcie o godz. 15.00 przy  pętli autobusowej. Serdecznie miłośników turystyki 

rowerowej zapraszamy. 

10. W dniach od 7 do 16 maja udajemy się z parafialną pielgrzymką do grobu Św. Jana 

Pawła II. We wszystkich świętych miejscach, w których będziemy, będziemy modlić się 

w intencji naszej wspólnoty.  

 

 

 

Zapowiedzi przedślubne III 

Marcin Saganowski – st. wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Magnoliowa 26 

Monika Mętel – st. wolnego, zam. Palczyn 43 


