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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
 

1. Dzisiaj w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej uświadamiamy sobie z głęboką wiarą tak 

trudną do pojęcia prawdę, że jest Bóg w Trzech Osobach. To wszystko, co czynimy z 

wiarą, czynimy na chwałę Trójcy Świętej.  

2. Zapraszam na ostatnie nabożeństwa majowe w tym tygodniu do piątku włącznie, które 

odbywają się o godz. 18.00.  

3. Próby dziewczynek sypiących kwiatki w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 17.00. 

Niech nie zabraknie dzieci z naszej parafii, które ubogacą Uroczystość Bożego Ciała 

przez sypanie kwiatków i udział w procesji. W środę po Mszy Św. wieczornej spotkanie 

służby liturgicznej.  

4. W czwartek 30 maja Uroczystość Bożego Ciała. Msze Św. według porządku 

niedzielnego, a po Mszy Św. o godz. 11.30 wyruszy procesja z Najświętszym 

Sakramentem do Czterech Ołtarzy tradycyjną trasą: ulicą Sanatoryjną w kierunku 

Krynickiej, Letniskową i Wycieczkową. Bardzo proszę o dekorację trasy, przygotowanie 

czterech ołtarzy, poczty sztandarowe, asystę, niosących obrazy i znaki religijne oraz 

dziewczynki sypiące kwiatki. Proszę również dzieci komunijne o uroczysty udział w 

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

baldachimu. Mszę Św. i procesję poprowadzi ks. prof. Bogdan Czyżewski. Tego dnia 

przypada 26. rocznica święceń kapłańskich ks. prof. i moich. Mszę Św. dziękczynna 

będziemy sprawować w Uroczystość Bożego Ciała o godz. 11.30. Do wspólnej modlitwy 

wszystkich zapraszamy.  

5. W piątek 31 maja przypada 55. rocznica święceń kapłańskich ks. prałata. Msza Św. 

dziękczynna o godz. 18.00, podczas której będziemy modlić się o zdrowie i potrzebne 

łaski w służbie kapłańskiej ks. prałata Stefana Brylla.  

6. W oktawie Bożego Ciała procesja z Najświętszym Sakramentem odprawiana będzie 

codziennie o godz. 18.00 w Opławcu, natomiast tradycyjnie już zakończenie oktawy w 

Smukale. 

7. Ponownie zapraszam na VI rodzinny festyn parafialny, który odbędzie się w sobotę 29 

czerwca w godzinach od 16.00 do 22.00. Jeszcze raz proszę o organizowanie fantów na 

loterie i gadżetów na upominki dla dzieci biorących udział w zabawach. Gdyby ktoś 

chciał ufundować nagrodę główną lub przekazać ciekawy przedmiot na licytację, proszę 

o kontakt. 

8. Od kilku lat przymierzam się do całkowitej wymiany nagłośnienia w kościele, które 

obejmuje instalację elektryczną, wzmacniacze i głośniki. Obecne nagłośnienie jest już 

zużyte, ponieważ funkcjonuje od początku istnienia świątyni. Pieniądze zebrane podczas 

festynu pokryją tylko część kosztów wymiany nagłośnienia. Dlatego bardzo proszę o 

dodatkowe ofiary, które można składać w kopertach podczas Mszy Św. , w zakrystii lub 

na konto parafialne. Proszę o zrozumienie i wsparcie. 

9. Po każdej Mszy Św. przed kościołem wolontariusze z bydgoskiego hospicjum im. Ks. 

Jerzego Popiełuszki będą zbierać ofiary przeznaczone na hospicjum. Proszę o wsparcie 

tego dzieła. 


