03.06.2018

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IX NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dziękujemy za liczny udział w procesji Bożego Ciała w czwartek. Szczególne
podziękowania składam wszystkim, którzy swoją pracą przyczynili się do godnego
przeżycia tego Święta.
2. Dzisiaj w pierwszą niedzielę czerwca obchodzimy Dzień Dziękczynienia. Pragniemy
Panu Bogu dziękować za opatrzność nad naszym narodem. Wyrazem tego jest budowa
świątyni Opatrzności Bożej. Tegoroczne obchody przeżywamy pod hasłem „Dziękujemy
za niepodległość”.. Po Mszach Św. będą zbierane ofiary do puszek na ten cel.
3. Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 11.30 spotkanie Żywego Różańca Rodzin.
4. Trwa czerwiec. Po każdej Mszy Św. modlimy się Litanią do Najśw. Serca Pana Jezusa.
Zachęcamy do udziału.
5. Zachęcamy 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.
6. We wtorek nie będzie Mszy Św. w szpitalu, a Msza Św. w Opławcu, z uwagi na oktawę,
będzie o godz. 18.00.
7. W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza Św. o godz.
18.00. Tego dnia nie obowiązuje post.
8. Za tydzień II niedziela miesiąca. Zebrane ofiary przeznaczamy na dokończenie nowego
zadaszenia na Bożej Roli.
9. Za tydzień w sobotę 9 czerwca parafia na Jachcicach zaprasza na festyn rodzinny w lesie
przy ul. Zawiszy Czarnego od godz. 13.00.
10. Również w sobotę 9 czerwca Rada Rodziców i nauczyciele zapraszają na rodzinny
piknik z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się na terenie szkoły od godz. 16.00.
Przewidzianych jest wiele konkursów sportowych i atrakcji. Serdecznie zapraszamy.
11. Ks. Bp Jan Tyrawa w niedzielę 10 czerwca zaprasza na VII Bydgoski Marsz dla Życia
i Rodziny, który rozpocznie się Mszą Św. w kościele ojców jezuitów na Placu
Kościeleckim o godz. 12.30.
12.Dzisiaj rano trzydzieścioro czworo dzieci z naszej parafii wraz z ks. Rafałem wyjechało
na tygodniowy obóz nad morze do Mielna. Życzymy im radosnego wypoczynku
i słonecznej pogody.
13. Nadal przygotowujemy się do festynu parafialnego, który odbędzie w sobotę 16 czerwca.
Tak, jak co roku, będzie wiele atrakcji. Szczegóły na plakatach. Już teraz proszę o pomoc
panie w upieczeniu ciast oraz przygotowaniu smalcu i ogórków na stoisko parafialne.

