13.08.2017
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. We wtorek 15 sierpnia przeżywamy wielką Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Dla nas

Polaków dzień ten jest podwójnie radosny, gdyż to Maryja Wniebowzięta przyczyniła się
do zwycięstwa na drodze ku wolności, określanego jako Cud nad Wisłą. Msze Św.
według porządku niedzielnego, podczas których święcić będziemy zioła i kwiaty. Ten
dzień jest również świętem Wojska Polskiego. W Myślęcinku o godz. 13.00 rozpocznie
się festyn wojskowy, na który serdecznie zapraszamy.
2. Za tydzień w niedzielę 20 sierpnia o godz. 15.00 pielgrzymujemy łodziami po wodach

Zalewu Smukalskiego szlakiem Karola Wojtyły. Początek i zakończenie przy przystani
Uczniowskiego Klubu Sportowego za internatem. Na miejscu będzie można wypożyczyć
kajaki. Tradycyjnie w trakcie spływu dopływamy do Zakładu PielęgnacyjnoOpiekuńczego. Na zakończenie przewidziana jest grochówka. Prosimy o udekorowanie
domów przy trasie spływu.
3. Za dwa tygodnie w niedzielę 27 sierpnia o godz. 12.00 w Smukale na Bożej Roli będzie

sprawowana Msza Św. odpustowa, której przewodniczyć będzie ks. Arkadiusz Muzolf.
Jest to jednocześnie Msza Św. dożynkowa. Nie będzie Mszy Św. o godz. 10.00.
4. Dzisiaj druga niedziela miesiąca. Ofiary przeznaczone na cele inwestycyjne parafii.

Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Zostały wykonane dębowe drzwi pod
wieżą dzwonnicy. W tym roku pragniemy również wymienić drzwi kościoła.
5. Tradycyjnie we wrześniu odbędzie się jednodniowa pielgrzymka parafialna. W tym roku

23 września, w sobotę, udamy się do Pelplina i Gniewu. W programie m.in. zwiedzanie
Katedry, muzeum, ogrodów biskupich. W Katedrze odprawimy Mszę Św., po Mszy Św.
przewidziany jest obiad. Koszt pielgrzymki 120 zł. Zapisy w zakrystii. Zachęcamy
parafian i letników wraz z rodzinami.
6. Dziękujemy za piękny udział w odpuście parafialnym. Zapraszamy w czwartek na

nowennę do Jezusa Przemienionego.
Zapowiedzi przedślubne II:
Katarzyna Jolanta Raatz, cyw. zw., zam. par. Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach
oraz Patryk Jarosław Karwasz, cyw. zw., zam. par. Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach
Zapowiedzi przedślubne II:
Monika Michnowska, st. wolny, zam. par. Przemienienia Pańskiego w Bydgoszczy
oraz Karol Ostaszewski, st. wolny, zam. par. MBNP w Grajewie

