
02.06.2019        OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

1. Dzisiejsza Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w Kościele jest obchodzona 

już od V wieku. W codziennej wędrówce naszego życia potrzebujemy wsparcia 

łaski Jezusa Chrystusa, abyśmy nigdy nie zeszli z drogi prowadzącej nas ku życiu 

wiecznemu. Chrystus obecny w Eucharystii i moc Ducha Świętego nieustannie 

wspiera nas na tej drodze. 

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 wielkich Pasterzy: Jana Pawła II i Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego”. Po Mszach Św. będą zbierane ofiary do puszek na ten cel. W tych 

dniach dziękujemy również za pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do naszej 

ojczyzny, która miała miejsce 40 lat temu. To ona przyczyniła się do tego, że 

żyjemy teraz wolnej Polsce.  

3. Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 11.30 spotkanie Żywego Różańca Rodzin.  

4. We wtorek nie będzie Mszy Św. 

5. Rozpoczął się czerwiec. Po każdej Mszy Św. wieczornej modlimy się Litanią do 

Najśw. Serca Pana Jezusa. Zachęcamy do udziału. 

6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Do chorych udam się w 

godzinach porannych. Spowiedź Św. dla dzieci i młodzieży o godz. 17.30. 

7. Za tydzień w niedzielę 9 czerwca obchodzić będziemy Uroczystość Zesłania Ducha 

Świętego, tzw. Zielone Świątki.  

8. Za tydzień II niedziela miesiąca. Ofiary zbierane przeznaczone będą na remont 

kaplicy w Smukale. Prosimy o dodatkowe ofiary. 

9. Ks. Bp Jan Tyrawa za tydzień w niedzielę 9 czerwca zaprasza na VIII Bydgoski 

Marsz dla Życia i Rodziny, który rozpocznie się Mszą Św. w Katedrze Bydgoskiej o 

godz. 12.30. 

10. Za tydzień w sobotę 8 czerwca parafia na Jachcicach zaprasza na festyn rodzinny w 

lesie przy ul. Zawiszy Czarnego od godz. 13.00.  

11. Dzisiaj trzydzieścioro dzieci z naszej parafii wraz z ks. Rafałem wyjechało na 

tygodniowy obóz nad morze do Mielna. Życzymy im radosnego wypoczynku  

i słonecznej pogody.  

12. Nadal przygotowujemy się do festynu parafialnego, który odbędzie w sobotę 16 

czerwca. Tak, jak co roku, będzie wiele atrakcji. Szczegóły na plakatach. Już teraz 

prosimy o pomoc panie w upieczeniu ciast oraz przygotowaniu smalcu i ogórków 

na stoisko parafialne. 

Zapowiedzi przedślubne I 

Łukasz Biskup- stanu wolnego, zam. Bydgoszcz, par. Przemienienia Pańskiego 

Magdalena Anna Golec- stanu wolnego, zam. Bydgoszcz, par. MB Królowej Męczenników 


