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     OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

1. W dzisiejszą Niedzielę Dobrego pasterza przeżywamy światowy dzień modlitw  

w intencji powołań. Rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw o powołania do 

służby w Kościele. Nieustannie musimy prosić Dobrego Pasterza, aby nigdy nie 

zabrakło głosicieli Bożego Słowa. 

2. Rozpoczyna się maj, który jest miesiącem poświęconym naszej Pani i Królowej. To 

właśnie w szkole Maryi uczymy się całkowitego oddania Bogu. Nabożeństwa 

majowe w naszej świątyni w Opławcu codziennie o godz. 18.00 (oprócz wtorków), 

w Smukale zaś w piątki o godz.  17.00. Podczas nabożeństw majowych czytać 

będziemy rozważania poświęcone Matce Bożej. 

3. We wtorek 1 maja czcimy Świętego Józefa Rzemieślnika. Podczas Mszy Św.  

o godz. 18.00 będziemy modlić się za wszystkich pracujących, bezrobotnych  

i poszukujących pracy. Tego dnia pierwsze nabożeństwo majowe. Po Mszy Św. 

spotkanie Żywego Różańca Rodzin. 

4. W czwartek 3 maja wielka Uroczystość Królowej Polski i Święto Konstytucji 3-go 

Maja. Msze Święte według porządku niedzielnego. 

5. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Z komunią świętą do chorych udamy 

się w godzinach przedpołudniowych. Spowiedź święta od godz. 16.00. 

6. W sobotę 5 maja przypada adoracja Najświętszego Sakramentu w Smukale. 

Rozpoczynamy ją o godz. 16.00 i zakończymy Mszą Św. o godz. 17.00. Z tego 

względu nie będzie Mszy Św. pierwszopiątkowej w Smukale. 

7. Jak nam wiadomo w przyszłą niedzielę 6 maja będziemy przeżywać wizytację 

kanoniczną prowadzoną przez księdza biskupa Jana Tyrawę. Uroczysta Msza Św.  

z udziałem księdza biskupa zostanie odprawiona o godz. 11.30 w kościele 

parafialnym. Podczas tej Mszy Św. wymogiem prawa kanonicznego proboszcz 

składa biskupowi miejsca sprawozdanie obejmujące 5 ostatnich lat wszystkich 

działań duszpasterskich, społecznych i inwestycyjnych. Bardzo zależy mi na tym, 

żeby nikogo z nas w tym dniu nie zabrakło w kościele. Ponadto na godz. 14.00 

zapraszam do domu katechetycznego na spotkanie z księdzem biskupem wszystkich 

członków wspólnot parafialnych, wszystkich słuchaczy wykładów księdza 

profesora i pozostałych chętnych. Podczas Mszy Św. i na spotkaniu będzie nas 

wspierał swoja obecnością ksiądz profesor Bogdan Czyżewski, który specjalnie na 



tę okazje przybędzie do nas z Gniezna. W związku z wizytacją w sobotę na godz. 

11.00 zapraszam całą służbę liturgiczną: ministrantów, lektorów i lektorki. 

8. Nadal trwają prace przy elewacji kościoła. W tym tygodniu wpłynęło 900 zł od 

trzech rodzin. Łącznie na wykonanie elewacji zebraliśmy 8400 zł. Zostało nam do 

uregulowania 61600 zł. Firma zgodziła się na rozłożenie płatności na raty. Dla 

wyjaśnienia podaję, że osoby fizyczne wpłacające środki na konto bankowe  

z dopiskiem „na cele kultu religijnego” mogą w rozliczeniu rocznym odliczyć 

wpłaconą kwotę od dochodu. W dalszym ciągu bardzo proszę o składanie na ten cel 

ofiar w kopertach lub na parafialne konto bankowe.  

9. Ogłoszenia parafialne z każdej niedzieli są zamieszczane na stronie internetowej 

parafii. 

10. Bardzo serdecznie witam działkowiczów. Życzę cudownego odpoczynku  

i zapraszam również do udziału w uroczystościach wizytacyjnych. 
Zapowiedzi przedślubne I 

Teresa Janina Podlińska – stanu wolnego, zam. Bydgoszcz 

Jan Suchecki – stanu wolnego, zam. Grudziądz 

Zapowiedzi przedślubne I 

Joanna Bogumiła Bączkowska – stanu wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Sanatoryjna 

Marcin Klawon – stanu wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Spółdzielcza 

Zapowiedzi przedślubne III 

Marta Sylwia Wesołowska – stanu wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Bartosza Głowackiego 

Filip Zdzisław Klawe – stanu wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Baranowskiego 

Zapowiedzi przedślubne III 

Karolina Grądzka – stanu wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Smukalska 

Szymon Józef Dywicki – stanu wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Rodzinna 
 


