08.06.2014
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
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. Dzisiaj II niedziela miesiąca. Za ofiary przeznaczone na cele składam
serdeczne „Bóg zapłać”.
3. W poniedziałek 9 czerwca obchodzimy tzw. drugi dzień Zielonych Świąt –
Święto Matki Kościoła. Msza Św. w Opławcu o godz. 18.00.
4. We wtorek nie ma Mszy Św.
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. Proszę o udekorowanie trasy, jak i
przygotowanie czterech ołtarzy w tych miejscach co zawsze.
6. W dalszym ciągu zapraszam na nabożeństwa czerwcowe po Mszach Św. o
godz. 18.00.
7. Za tydzień w niedzielę 15 czerwca o godz. 18.00 Msza Św. w intencji tych,
którzy pielgrzymowali do Włoch, a po Mszy Św. spotkanie w salce
katechetycznej.
8. Za dwa tygodnie w piątek 20 czerwca po Mszy Św. odbędzie się ostatni
wykład ks. prof.
9. Nadal przygotowujemy się do festynu parafialnego, który w tym roku
odbędzie się w sobotę 28 czerwca w godz. od 16.00 do 22.00 na boisku przy
ul. Rajskiej. Jedną z atrakcji będzie występ kapeli góralskiej „ZBÓJNICY”.
Przeprowadzą oni Mistrzostwa Bydgoszczy w jedzeniu oscypka. Będzie też
wiele konkursów zbójnickich. Będzie też wiele imprez towarzyszących.
Szczegóły na plakatach. Bardzo proszę o organizowanie fantów na loterię i
upominków dla dzieci biorących udział w konkursach. Gdyby ktoś chciał
powiesić plakat w miejscu, którym mieszka lub pracuje, może zgłosić się w
zakrystii.
10.Zmarła pani Helena Kocińska. Msza Św. pogrzebowa w sobotę 14 czerwca w
naszym, kościele o godz. 11.00. Pogrzeb na cmentarzu na Ludwikowie o godz.
12.45. Polećmy Śp. Helenę i Marka Kopalskiego Bożemu Miłosierdziu.

