11.08.2019
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W czwartek 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.
2. Zapraszamy na pielgrzymkę łodziami po wodach zalewu Smukalskiego szlakiem

Karola Wojtyły - w niedzielę, 18 sierpnia o godz. 15.00. Początek i zakończenie
przy przystani Uczniowskiego Klubu Sportowego za internatem. Na miejscu będzie
można wypożyczyć kajaki. Tradycyjnie w trakcie spływu dopływamy do Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Prosimy o udekorowanie domów przy trasie spływu.
3. Za dwa tygodnie w niedzielę 25 sierpnia o godz. 12.00 w Smukale na Bożej Roli

będzie sprawowana Msza Św. odpustowa, której przewodniczyć będzie o.
Zbigniew Ptak z Zakonu Ojców Paulinów. Jest to jednocześnie Msza Św.
dożynkowa.
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Częstochowskiej, który został poświęcony w miniony czwartek na Jasnej Górze.
Abyśmy mogli uczestniczyć w tej Mszy Św., Msza Św. w Opławcu z godz. 11.30
przeniesiona jest wyjątkowo w tym dniu na godz. 10.00.
4. Dzisiaj druga niedziela miesiąca. Ofiary przeznaczone na prace remontowe w

Smukale. W tym tygodniu przystąpimy do wykonywania łazienki. Ofiarodawcom
składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Jeśli to możliwe, proszę o dodatkowe wsparcie.
5. Dziękujemy za piękny udział w odpuście parafialnym. Zapraszamy w czwartek na

nowennę do Jezusa Przemienionego.
6. W dniach od 29 września do 4 października odbędzie się 6-dniowa pielgrzymka do

Kotliny Jeleniogórskiej i Pragi. W programie m.in.: Karkonosze, opactwo
w Krzeszowie, zamek Książ i wiele innych ciekawych miejsc. Nocleg w hotelu
w Karpaczu. Szczegóły w późniejszym czasie.

Zapowiedzi przedślubne I
Zuzanna Szmyt, st. wolny, par. NMP Królowej Polski w Żninie
Filip Stefan Mołdoch, st. wolny, par. Przemienia Pańskiego w Bydgoszczy

