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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. Dziś 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. 

3. W najbliższym tygodniu codziennie o godz. 18.00 dzieci komunijne spotykają się na 

Mszy Św. podczas tzw. białego tygodnia. Rodziców i rodziny dzieci zapraszam do 

wspólnej modlitwy. 

4. W poniedziałek 20 maja obchodzimy tzw. drugi dzień Zielonych Świąt – Święto Matki 

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

5. 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 ks. prof. Bogdan 

Czyżewski. 

6. 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. 

7. Za tydzień po Mszy Św. przed kościołem wolontariusze z bydgoskiego hospicjum im. 

Ks. J. Popiełuszki będą zbierać ofiary przeznaczone na hospicjum. Proszę o wsparcie 

tego dzieła. 

8. W niedzielę 26 maja w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej odbędzie się marsz dla 

życia i rodziny. Rozpocznie się on o godz. 13.00 Eucharystią w bydgoskiej Bazylice 

Św. Wincentego a’Paulo, którą będzie sprawował ks. Biskup J. Tyrawa. 

9. 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. Jedną z 

atrakcji będzie występ zespołu „ŻUKI”. W tym roku, oprócz loterii fantowej, 

planujemy zorganizowanie specjalnej aukcji, na której będzie można wylicytować 

oryginalne przedmioty. 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. Zachęcam także do 

przekazywania ciekawych przedmiotów, które mogą być przedmiotem licytacji. 

 

 
 
Zapowiedzi przedślubne III 

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

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

 


