
27.05.2012  
     OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 
 

1. Dzisiejszą Niedzielą Zesłania Ducha Świętego otwieramy się na światło Prawdy, 

które nieustannie towarzyszy człowiekowi wiary, chętnie współpracującemu  

z darami Ducha Świętego. To właśnie w dzisiejszy dzień Jezus Chrystus na 

wszystkich Apostołów i cały Kościół zesłał obiecanego Ducha Pocieszyciela. 

2. W poniedziałek 28 maja obchodzimy tzw. drugi dzień Zielonych Świąt – Święto 

Matki Kościoła. Msza Św. w Opławcu o godz. 18.00. 

3. W poniedziałek o godz. 19.00 zapraszam na krótkie spotkanie do domu 

katechetycznego członków rady parafialnej i ekonomicznej oraz osoby chętne, które 

chciałyby pomóc przy organizacji festynu. 

4. Trwają zapisy w zakrystii na wyjazd dzieci i młodzieży w Bory Tucholskie  

w terminie 10-16 czerwca.  

5. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. o godz. 

16.00. Do chorych z komunią świętą udamy się w godzinach rannych. 

6. Już teraz proszę o włączenie się w przygotowania do uroczystości Bożego Ciała.  

W szczególności proszę rodziców o to, aby nie zabrakło dziewczynek sypiących 

kwiatki podczas procesji. Prozę również dzieci komunijne o uroczysty udział  

w strojach w procesji, a ojców dzieci komunijnych, zgodnie z tradycją, o niesienie 

baldachimu. Mszę Świętą i procesję w tym roku poprowadzi ksiądz profesor 

Bogdan Czyżewski. 

7. Spotkanie członków Żywego Różańca w poniedziałek 4 czerwca o godz. 11.00  

w domu parafialnym. 

8. Nadal przygotowujemy się do festynu parafialnego, który w tym roku odbędzie się 

w sobotę 30 czerwca w godz. od 16.00 do 22.00 na boisku przy ul. Rajskiej. Bardzo 

proszę o organizowanie fantów na loterię i upominków dla dzieci biorących udział 

w konkursach. Osoby, które chciałyby zafundować nagrody główne lub 

sfinansować jakieś działania, jak i zaproponować jakąś atrakcję, proszę o osobisty 

kontakt. 

9. Ja już informowałem, 30 maja przypada 25 rocznica moich święceń kapłańskich. 

Tego dnia Mszę Świętą razem z kolegami z rocznika sprawujemy w Katedrze 

Gnieźnieńskiej, w której otrzymaliśmy święcenia kapłańskie. Następnie udajemy się 

na Jasna Górę. Uroczystą Mszę Św. jako dziękczynienie Panu Bogu za 25 lat 

kapłaństwa będę sprawował w naszej wspólnocie parafialnej za tydzień w niedzielę 

3 czerwca o godz. 11.30. Wszystkich naszych parafian, wspólnoty parafialne,  

a także działkowiczów i letników serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. 

10. W tym tygodniu zakończyliśmy wykonywanie elewacji kościoła. Wpłynęło na ten 

cel 1000 zł. Zostało nam do spłacenia 55000 zł. Bardzo proszę o wsparcie tego 

dzieła. 
 

Zapowiedzi przedślubne II 

Dorota Żołnierek – stanu wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Smukalska 

Michał Stencel – stanu wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Smukalska 


