
25.10.2015 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

                               XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

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. Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 11.30 spotkanie młodzieży przygotowującej się do 

sakramentu Bierzmowania. 

3. Zapraszam na ostatnie nabożeństwa różańcowe w tym tygodniu na godz. 17.30. Dzieci- 

w środę na godz. 17.00. Podczas każdego różańca prosimy o zdrowie dla ks. Andrzeja. 

4. We wtorek nie ma Mszy Św. rano. 

5. W niedzielę 1 listopada przypada radosna Uroczystość Wszystkich Świętych, natomiast 

2 listopada w poniedziałek wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych. Przy tej 

okazji warto pamiętać, że nasz szacunek dla zmarłych wyraża się nie tylko w stawianiu 

zniczy i kwiatów na grobach, ale chrześcijanin modli się za zmarłych, by pomóc im w 

drodze z czyśćca do Nieba, ofiarując w ich intencji Msze Św. i odpusty. Do 8 listopada 

można uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 

przypisanych modlitw za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować tylko za zmarłych. 

6. Różaniec za zmarłych z wymieniankami odmawiać będziemy w Dzień  Zaduszny 2 

listopada w poniedziałek i w następną niedzielę 8 listopada o godz. 17.30 w Opławcu, 

natomiast w Smukale 2 listopada o godz. 16.30. Karteczki na wymienianki wyłożone są 

na stoliku przy wyjściu. Wypełniany je i składamy w zakrystii. 

7. W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze Św. według porządku niedzielnego,  oprócz 

Mszy Św. wieczornej o godz. 18.00. Msza Św. w intencji ofiar obozu będzie 

sprawowana w Opławcu o godz. 11.30.  

8. W niedzielę 1 listopada nie ma spotkania Żywego Różańca Rodzin. 

9. Można nabyć kalendarzyki naszej diecezji. 

10. Na zakończenie Tygodnia Misyjnego po każdej Mszy Św. ministranci zbierają ofiary 

do puszek na cele misyjne. 
 

 

 

 

 

Zapowiedzi przedślubne I 

Łukasz Andrzej Chrobot- st. wolnego, zam. Lisi Ogon 

Ewelina Maria Szymańska- st. wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Agrestowa 

 

 


