
18.06.2017    OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
1. Dziękuję za liczny udział w procesji Bożego Ciała w czwartek. Szczególne podziękowania 

składam wszystkim, którzy swoją pracą przyczynili się do godnego przeżycia tego Święta. 

2. Zachęcam do uczestnictwa od poniedziałku do czwartku w procesjach oktawy Bożego Ciała. 

Szczególnie proszę o wytrwałość dziewczynki sypiące kwiatki. Oktawę Bożego Ciała 

tradycyjnie zakończymy w Smukale o godz. 18.00 Mszą Św. z procesją do czterech ołtarzy 

na Bożej Roli i poświęceniem wianków. Mszy Św. wieczornej tego dnia w Opławcu nie 

będzie.  

3. W piątek 23 czerwca zakończenie roku szkolno-katechetycznego. Msza Św. o godz. 8.00, na 

którą dzieci, rodziców i nauczycieli serdecznie zapraszamy. 

4.  W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza Św. o godz. 18.00. 

Tego dnia nie obowiązuje post. 

5. W sobotę 24 czerwca Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.  

6. W okresie wakacyjnym- w lipcu i sierpniu- Msza Św. niedzielna w szpitalu przeniesiona jest 

z niedzieli na sobotę na godz. 16.30. 

7. W dniach od 20 do 26 czerwca gościć będziemy młodzieżowy zespół folklorystyczny z 

Ukrainy. Brakuje jeszcze kilku rodzin chętnych do przyjęcia młodych z Ukrainy. Proszę o 

pomoc. 

8. Jak nam wiadomo w najbliższą sobotę 24 czerwca o godz. 16.00 rozpoczynamy wspólne 

świętowanie na łonie przyrody podczas X jubileuszowego festynu parafialnego. Festyn 

ubogacą występy zespołów i wokalistów różnych gatunków muzycznych, nie zabraknie też 

dodatkowych atrakcji, m.in. dmuchanego placu zabaw, pokazy historycznej grupy 

rekonstrukcyjnej i Straży Pożarnej, woltyżerki konnej. Dostępne będą parafialne punkty 

gastronomiczne z domowym ciastem, chlebem ze smalcem, grochówką i potrawami z grilla.  

W trakcie festynu będzie można nabyć losy loterii fantowej, a na zakończenie odbędzie się 

losowanie nagród głównych, którymi są cztery rowery i laptop. O godz. 19.30 wystąpi 

znany zespół „Wawele”. Niech tego dnia nikogo z nas nie zabraknie, abyśmy mogli 

wspólnie spędzić to popołudnie. Zaprośmy naszych bliskich, znajomych, gości. Można 

zabrać ze sobą koce.  Jeśli ktoś chciałby wesprzeć festyn finansowo albo pomóc w inny 

sposób, zapraszam. Proszę, aby jak najwięcej pań wspomogło festyn ciastami, smalcem z 

ogórkami. Produkty te można składać w piątek po Mszy Św. wieczornej w domu 

parafialnym lub bezpośrednio przed festynem na stoisku parafialnym. Osoby chętne do 

pomocy w przewożeniu namiotów i ławek proszę o przyjście do szkoły o godz. 11.00. 

W sobotę o godz. 14.30 spod pomnika Jana Pawła II wypłynie II bydgoska kajakowa masa 

wodna w kierunku Wyspy Młyńskiej.  

9. Jest do przekazania schodołaz do transportu chorego po schodach. Kontakt w zakrystii. 

10. W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał do Siebie Śp. Leszka Kobierowskiego, l. 35, 

pogrzeb odbędzie się w środę na cmentarzu NSPJ o godz. 11.30. Polećmy jego duszę 

Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek… 


