31.08.2014

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiaj w ostatnia niedzielę sierpnia o godz. 12.00 Msza Św. w Smukale z okazji Uroczystości MB

Częstochowskiej. Jest to jednocześnie Msza Św. dożynkowa, podczas której dziękujemy za zbiory z
naszych pól ogrodów i lasów. Sumę odpustową odprawi i kazanie wygłosi ks. Mirosław
Pstrągowski.
2. Tradycyjnie już w niedzielę, w którą przezywamy odpust MB Częstochowskiej, będzie apel
jasnogórski o godz. 21.00 w łączności z Jasną Górą. Apel odbędzie przy figurze Matki Bożej
znajdującej się w Opławcu, pod numerem 28. Szczególnie w tym dniu zapraszam parafian i
działkowiczów do wspólnej modlitwy.
3. Dziękując Bogu za szczęśliwie przeżyty czas wakacji i wypoczynku, prosimy na początku nowego
roku szkolnego i katechetycznego o Boże błogosławieństwo, abyśmy w tym czasie mieli dużo siły
w wypełnianiu nowych wyzwań, a dzieci odpowiednią ilość motywacji do zdobywania wiedzy.
4. Jutro 1 września przypada 75. rocznica wybuchu II wojny światowej, która diametralnie zmieniła
rzeczywistość naszej ojczyzny. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich, którzy oddali życie
w obronie wolnej Polski.
5. W poniedziałek 1 września, w dniu rozpoczęcia roku szkolno- katechetycznego zapraszam na godz.
8.00 dzieci i młodzież oraz rodziców i nauczycieli na Mszę Św. rozpoczynającą rok szkolny.
W czasie Mszy Św. poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych pierwszoklasistów. Niech
nikogo z nas nie zabraknie na Mszy Św. gdzie prosimy dobrego Boga o błogosławieństwo.
6. Za tydzień o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin.
7. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Do chorych z Komunią Św. udamy się do południa,
natomiast o godz. 15.45 Spowiedź Św. dla dzieci i młodzieży. Prosiłbym bardzo rodziców o
dopilnowanie swoich pociech, aby skorzystały z sakramentu pojednania.
8. Zbiórka wszystkich ministrantów, lektorów i nowych chętnych w przyszłą sobotę, 6 września
o godz. 11.00. Liczę na obecność wielu chłopców. Proszę rodziców o zachęcenie swoich pociech do
uczestnictwa w służbie liturgicznej.
9. Pani organistka zaprasza dziewczynki, które śpiewały i chcące śpiewać w scholi parafialnej
w piątek na godz. 16.30 do salki katechetycznej.
10. W sobotę 6 września z bydgoskiej Fary wyruszy pielgrzymka do sanktuarium Matki Boskiej w
Byszewie. Msza Św. na rozpoczęcie pielgrzymki w kościele farnym o godz. 7.00.
11. Dzisiaj po każdej Mszy Św. przed kościołem można nabyć u ks. profesora książkę pt. „Wierzę w
Ducha Świętego”. Jest to 3. seria wykładów, które ks. prof. głosił w naszej parafii. Zachęcam
naszych parafian, letników i gości do nabycia tej książki dla siebie i bliskich.
12. Rada Osiedla organizuje zakup węgla na zimę. Szczegółowe informacje w Radzie Osiedla i na
stronie internetowej Rady.
13. Pan Bóg powołał do Siebie Lenę Cychowską, lat 24, z ul. Opławiec. Msza Św. pogrzebowa we
wtorek w kościele w Opławcu o godz. 11.00. Pogrzeb na cmentarzu nowofarnym o godz. 12.15.
Polećmy jej duszę Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek….

