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IX NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Dzisiaj o godz. 12.00 w Łobżenicy ks. proboszcz Karol Glesmer, pochodzący z naszej 

parafii, tegoroczny rekolekcjonista, sprawuje Mszę Św. dziękczynną z okazji srebrnego 

jubileuszu kapłaństwa. Otoczmy go naszą modlitwą. 

2. Dzisiaj o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin. 

3. W poniedziałek o godz. 18.30 wydawanie żywności unijnej przy ul. Letniskowej. 

4. W tym tygodniu we wtorek Msza Św. w Opławcu o godz. 18.00 z uwagi na oktawę 

Bożego Ciała.  

5. Zachęcam do uczestnictwa od poniedziałku do czwartku w procesjach oktawy Bożego 

Ciała. Szczególnie proszę o wytrwałość dziewczynki sypiące kwiatki. Oktawę Bożego 

Ciała tradycyjnie zakończymy w Smukale o godz. 18.00 Mszą Św. z procesją do 

czterech ołtarzy na Bożej Roli i poświęceniem wianków. Mszy Św. wieczornej tego 

dnia w Opławcu nie będzie.  

6. Dziękuję za liczny udział w procesji Bożego Ciała w czwartek. Szczególne 

podziękowania składam wszystkim, którzy swoją pracą przyczynili się do godnego 

przeżycia tego Święta. 

7. Z całego serca dziękuję tym wszystkim parafianom i letnikom, którzy modlili się w 

intencji ks. prałata, ks. profesora i mojej z okazji rocznicy święceń kapłańskich.  

8. W piątek 7 czerwca przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zachęcam 

do licznego udziału w wieczornej Mszy Św. o godz. 18.00. Tego dnia przypada 

pierwszy piątek miesiąca. Do chorych udamy się w godzinach przedpołudniowych, a o 

godz. 16.00 spowiedź św. dla dzieci. Ze względu na Uroczystość nie obowiązuje post. 

9. Za tydzień druga niedziela miesiąca. Zebrane ofiary przeznaczamy na cele 

inwestycyjne. Jak już informowałem, na początku lipca będziemy wymieniać całą 

instalację nagłaśniającą w kościele, gdyż obecna jest już zużyta, ponieważ funkcjonuje 

od początku istnienia świątyni. Dlatego można składać dodatkowe ofiary przeznaczone 

na ten cel.  

10.  Z uwagi na przypadającą 30 czerwca 30. rocznicę istnienia parafii, chcielibyśmy na 

parafialnej stronie internetowej zamieścić zdjęcia z początków tworzenia naszej 

świątyni, jak i również zdjęcia ze wcześniejszych czasów. Można je będzie przynieść w 

poniedziałek 10 czerwca po Mszy Św. o godz. 18.00. Pan Robert Rafiński wykona 

odbitki fotografii i następnie zostaną one zwrócone.  

11. Zbliża się termin naszego festynu parafialnego, który odbędzie się w sobotę  

29 czerwca. Wszystkich, którzy chcieliby wspomóc jego organizację,  

w szczególności fundatorów gadżetów i nagród, proszę o kontakt w zakrystii. 

 
 


