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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

1. Rozpoczął się październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Bardzo gorąco 

zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie (oprócz wtorków) 

o godz. 17.30. Dzieci szczególnie zapraszamy na dziesiątkę różańca w poniedziałki 

o godz. 17.00. Nabożeństwo różańcowe w Smukale w piątki o godz. 16.30.  

2. Rada osiedla Smukała – Opławiec – Janowo zaprasza na spotkanie dotyczące 

gazyfikacji naszego osiedla oraz terenów objętych rewitalizacją. Spotkanie  

w Zespole Szkół nr 22, w poniedziałek (jutro) o godz. 18:00. 

3. Zbiórka lektorów i lektorek – w najbliższą środę o 18:30. Zapraszamy również 

osoby, które chciałyby rozwijać swój talent poprzez śpiew psalmów.  

4. Zbiórka ministrantów – w sobotę o godz. 11:00.  

5. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Do chorych z  Komunią Św. udamy  

się w godzinach przedpołudniowych. Spowiedź Św. od godz. 17.30. Tego dnia,  

7 października obchodzimy święto MB Różańcowej.  

6. Dziś o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin. 

7. Młodzież przygotowującą się do Sakramentu bierzmowania zapraszamy  

w najbliższy czwartek o godz. 19:00 do salki katechetycznej (wejście pod wieżą). 

8. Za tydzień 9 października przeżywać będziemy XVI Dzień Papieski, przybliżając 

osobę i naukę św. Jana Pawła II. W tym też dniu zbierać będziemy ofiary na Dzieło 

Nowego Tysiąclecia, które funduje stypendia dla dzieci z rodzin niezamożnych. 

Proszę o wsparcie tego dzieła. Dzień Papieski przeżywać będziemy pod hasłem 

„Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.  

Tego dnia organizowana jest również tzw. Karoliada, czyli święto młodzieży. 

Rozpocznie się Mszą św. w kościele św. Jadwigi Królowej na Wzgórzu Wolności  

o godz. 13.00, a następnie w hali „Łuczniczka” odbędą się zawody, które zakończy 

koncert chrześcijańskiego zespołu TGD.  

9. Poświęcenie różańców dzieci komunijnych – w niedzielę 9 października o godz. 

11.30. 

10. Za tydzień II niedziela miesiąca. Ofiary zbierane przeznaczamy na cele 

inwestycyjne.  

11. Za dwa tygodnie, w trzeci piątek miesiąca, tj. 21 października rozpoczynamy 

siódmy już cykl katechez. Tematem tegorocznych katechez będzie 7 grzechów 

głównych z małego katechizmu.  

12. W dniach od 20 do 21 października, tj. środa i czwartek, organizowana jest VIII 

diecezjalna pielgrzymka do Częstochowy. W naszym dekanacie będzie jeden 

wspólny autokar, wyjeżdżający spod kościoła parafii Św. Antoniego  

na Czyżkówku. Zapisy chętnych w zakrystii. 


