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     OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 

1. Dzisiejsza Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w Kościele jest obchodzona 

już od V wieku. W codziennej wędrówce naszego życia potrzebujemy wsparcia 

łaski Jezusa Chrystusa, abyśmy nigdy nie zeszli z drogi prowadzącej nas ku życiu 

wiecznemu. Chrystus obecny w Eucharystii i moc Ducha Świętego nieustannie 

wspiera nas na tej drodze. 

2. Za tydzień podczas Mszy Św. o godz. 11.30 grupa dzieci z naszej parafii przyjmie 

po raz pierwszy Pana Jezusa do swoich serc w Komunii Świętej. Otoczmy te dzieci 

i ich rodziny naszą modlitwą. Próba dzieci komunijnych w poniedziałek i środę  

o godz. 17.00, w piątek zaś po spowiedzi św. o godz. 16.00. 

3. Za tydzień obchodzimy Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki. 

4. W dalszym ciągu zapraszam na nabożeństwa majowe na godz. 18.00 do Opławca. 

W czasie tych nabożeństw czytamy ciekawe rozważania na temat wiary w życiu 

Maryi. 

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

w najbliższy piątek o godz. 19.00. Podczas tego wykładu osoby zainteresowane 

będą mogły nabyć na pamiątkę książkę będącą etapem w drodze do otrzymania 

tytułu profesora zwyczajnego (tzw. belwederskiego).   

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

w sobotę 29 czerwca w godz. od 16.00 do 22.00 na boisku przy ul. Rajskiej. Wśród 

wielu różnych atrakcji tzw. gwiazdą na scenie będzie zespół „ŻUKI”. W tym roku 

planujemy zorganizowanie specjalnej aukcji, na której będzie można wylicytować 

oryginalne przedmioty. Będą także tradycyjne losy, konkursy dla dzieci oraz 

słodkości i potrawy z grilla. Całkowity dochód z tegorocznego festynu 

przeznaczony będzie na instalację nowego nagłośnienia w kościele. 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, proszę o osobisty kontakt. Zachęcam także do 

przekazywania ciekawych przedmiotów, które mogą być przedmiotem licytacji. 

Spotkanie wszystkich, którzy chcą się włączyć w pomoc przy organizacji festynu 

parafialnego odbędzie się w piątek po wykładzie ks. prof. B. Czyżewskiego, tj. 

około godz. 19.40. 

7. Dziś II niedziela miesiąca. Zbierane ofiary przeznaczamy na cele inwestycyjne 

parafii. 
 

Zapowiedzi przedślubne II 

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

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

 


