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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 
1. Niech miesiąc maj, który obfituje w wiele wydarzeń w życiu Kościoła gromadzi nas na 

nabożeństwach majowych, podczas których modlimy się do Matki Bożej w intencjach 

naszych rodzin. Zapraszam na nabożeństwa majowe na godz. 18.00 w Opławcu, zaś w 

Smukale w piątki na godz. 17.00. W czasie tych nabożeństw czytamy ciekawe 

rozważania na temat „Wiara w życiu Maryi”. Podczas każdego nabożeństwa w czasie 

śpiewu gra pani organistka. 

2. Dzisiaj o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin, a o godz. 16.30 w domu 

katechetycznym spotkanie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej w celu organizacji 

festynu. 

3. Próby dzieci komunijnych w tym tygodniu: w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek o 

godz. 17.00. 

4. W poniedziałek 6 maja wydawanie żywności unijnej o godz. 19.00 przy ul. Letniskowej. 

5. W sobotę 11 maja o godz. 13.00 w Smukale na cmentarzu obozowym przy ul. 

Baranowskiego uroczysta Msza Św. w intencji ofiar obozu. Bardzo serdecznie do 

wspólnej modlitwy za tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę, zapraszam. 

6. Za dwa tygodnie 19 maja w niedzielę Zesłania Ducha Świętego  dzieci z naszej parafii 

przystąpią do I komunii świętej podczas Mszy Św. o godz. 11.30. Pamiętajmy o nich w 

naszych modlitwach.  

7. Zapraszam na kolejny wykład ks. prof. Bogdana Czyżewskiego, który odbędzie się w 

piątek 17 maja o godz. 19.00. Myślę, że tak jak do tej pory, nie  zabraknie nas na 

comiesięcznym rozważaniu pogłębiającym naszą wiarę i wiedzę religijną. Zapraszam 

również bardzo serdecznie letników i działkowiczów. 

8. Od czwartku rozpoczynamy nowennę do Ducha Świętego. 

9. Przyszła niedziela jest niedzielą Wniebowstąpienia Pańskiego. 

10. Za tydzień przypada II niedziela miesiąca. Zebrane ofiary przeznaczamy na cele 

inwestycyjne.  

11.  W niedzielę 30 czerwca obchodzimy 30-lecie istnienia naszej parafii. Najpierw na mszy 

św. o godz. 11.30 pod przewodnictwem ks. Biskupa Krzysztofa Wędkowskiego 

podziękujemy Panu Bogu za naszą parafię. Natomiast dzień przedtem w sobotę 29 

czerwca odbędzie się już VI festyn parafialny na boisku przy ul. Rajskiej. Podczas 

festynu wystąpi m.in. zespół „Żuki”, jak i wiele innych zespołów tanecznych i 

wokalnych. 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.  
 

Zapowiedzi przedślubne I 

Magdalena Marta Pietrzak- stanu wolnego, zam. Bydgoszcz ul. Agrestowa. 

Michał Florczak- stanu wolnego, zam. Inowrocław, ul. Niepodległości. 

 


