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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XX NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Dzisiaj w duchu łączności z Błogosławionym Janem Pawłem II, który 
wstawia się za nami w domu Ojca, w godz. od 15.00 do 17.00 odbędzie 
się tradycyjna pielgrzymka łodziami po wodach Zalewu Smukalskiego, 
którym to szlakiem płynął przed laty Karol Wojtyła. Początek i 
zakończenie na przystani Uczniowskiego Klubu Sportowego, przy 
krzyżu. Na początku pielgrzymki błogosławieństwo łodzi. Wszystkich 
tych, którzy pragną przeżyć tę oryginalną pielgrzymkę na łodziach  
w atmosferze radości, jak i sympatyków, którzy będą towarzyszyć 
pielgrzymce z mostu i z brzegu serdecznie na godz. 15.00 zapraszam. 
Osoby, które chciałyby płynąć, a nie mają swoich łodzi, proszę o 
przyjście na przystań pół godziny wcześniej. Pielgrzymkę zakończymy 
wspólnym śpiewem przy akompaniamencie akordeonu i degustacją 
wojskowej grochówki.                                                                  

2. Został naprawiony pomnik kajak upamiętniający spływ kajakowy Brdą z 
udziałem Karola Wojtyły. Dziękuję tym osobom, które się do tego 
przyczyniły. 

3. W przyszłą niedzielę przypada święto MB Częstochowskiej, która w 
obrazie jasnogórskim jest naszą Panią i Królową. Tego dnia o godz. 12.00 
w Smukale na Bożej Roli będzie sprawowana msza święta odpustowa. 
Jest to jednocześnie Msza Św. dożynkowa dziękczynna za zbiory  
z naszych pól, ogrodów i lasów. W czasie Mszy Św. dożynkowej 
błogosławimy chleby. Mszę Św. odpustową odprawi i kazanie wygłosi ks. 
dr Sylwester Ważyński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego w Kurii 
Bydgoskiej. Tego dnia nie będzie w Smukale Mszy Św. o godz. 10.00. 

4. Również w przyszłą niedzielę tradycyjnie o godz. 21.00 Apel Jasnogórski 
przy figurze Matki Bożej znajdującej się w Opławcu pod numerem 28. 

5. Chętnych, którzy chcą wziąć udział w pielgrzymce parafialnej na 
wschodnie tereny naszej ojczyzny w dniach od 24 do 28 września 
zapraszam na spotkanie 29 sierpnia (środa) po mszy świętej o godz. 
18.30.  

6. Zapraszam w środę na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i w 
czwartek do Jezusa Przemienionego w łączności ze Mszą Św. o godz. 
18.00. 

 


