
21.05.2017  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

1. Dzisiaj podczas Mszy Św. o godz. 11.30 trzydzieścioro pięcioro dzieci z naszej parafii 

przyjmie po raz pierwszy Pana Jezusa do swoich serc w Komunii Św. Otoczmy te dzieci i 

ich rodziny naszą modlitwą. 

2. Trwa miesiąc maj. Zapraszam na nabożeństwa majowe codzienne o godz. 18.00. W tym 

tygodniu będą szczególnie uroczyste z uwagi na. biały tydzień. Zapraszam dzieci, 

rodziców, rodziny i naszych parafian na to piękne nabożeństwo maryjne.  

1. Jutro w poniedziałek 22 maja o godz. 19.00 spotkanie osób chętnych do udziału w 

pielgrzymce do sanktuarium Jezusa Przemienionego w Nowym Sączu i okolic, która 

odbędzie się w dniach od 26 czerwca do 1 lipca (tj. od poniedziałku do soboty). Jest to 

pielgrzymka parafialna  

2. 26 maja w piątek Dzień Matki. Zapraszamy na Mszę Św. w intencji naszych mam. 

3. Od piątku 26 maja nowenna do Ducha Św. 

4. W wigilię Wniebowstąpienia Pańskiego, tj. w  sobotę 27 maja o godz. 12.00 w Smukale 

na Cmentarzu Obozowym przy ul. Baranowskiego odbędzie się przy udziale władz 

samorządowych, uczniów naszej szkoły i kompanii honorowej Wojska Polskiego 

uroczysta Msza Św. w intencji ofiar obozu.  

5. W dniach od 5 do 10 czerwca ks. Rafał wyjeżdża na 6-dniowy obóz nad morze do Mielna 

z dziećmi z naszej parafii. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zainteresowanych rodziców 

proszę o kontakt z ks. Rafałem.  

6. Jutro w poniedziałek ks. Rafał wraz z kolegami z roku odprawi Mszę Św. w 11. rocznicę 

swoich święceń kapłańskich. Natomiast 4 czerwca, tj. w niedzielę na Mszy Św. o godz. 

11.30 odprawię Mszę Św. z okazji 30. rocznicy moich święceń kapłańskich. Do wspólnej 

modlitwy iw intencji kapłanów zapraszamy.  

7. Już dzisiaj informuję, że tradycyjnie X festyn parafialny odbędzie się w ostatnią sobotę  

czerwca, tj. 24 czerwca na boisku przy ul. Rajskiej. Bardzo proszę o organizowanie 

fantów na loterię i upominków dla dzieci biorących udział w konkursach. 

 

Zapowiedzi przedślubne I 

Maria Teresa Błochowiak- st. wolnego, zam. Bydgoszcz 

Bartłomiej Drubkowski- st. wolnego, zam. Bydgoszcz 

 

 

Zapowiedzi przedślubne II 

Magdalena Komorowska- st. wolnego, zam. Łochowo 

Rafał Nowak- st. wolnego, zam. Bydgoszcz 



 


