22.05.2016
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. Zapraszamy na nabożeństwa majowe na godz. 18.00.
3. Próby dziewczynek sypiących kwiatki w środę o godz. 17.00. Niech nie zabraknie
dzieci z naszej parafii, które ubogacą Uroczystość Bożego Ciała przez sypanie
kwiatków i udział w procesji. Proszę rodziców i dziadków o zmobilizowanie swoich
pociech.
4. W czwartek 26 maja, w Dzień Matki, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa. 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 i dzieci komunijne. Proszę
ojców dzieci komunijnych i panów z rady parafialnej o niesienie baldachimu. Do
wspólnej modlitwy wszystkich zapraszamy.
5. W oktawie Bożego Ciała procesja z Najświętszym Sakramentem będzie codziennie o
godz. 18.00 w Opławcu, natomiast tradycyjnie już zakończenie oktawy w Smukale.
6. Tak, jak zapowiadałem tydzień temu, dzisiaj po każdej Mszy Św. wolontariusze
hospicjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki zbierają ofiary do puszek na wsparcie
hospicjum.
7. Od piątku w naszej diecezji rozpoczęliśmy nowennę z okazji 50. rocznicy koronacji
obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości w bydgoskiej katedrze. W sobotę 28 maja o godz.
19.00 sprawowana będzie Msza Św. w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy na
Szwederowie, a ok. godz. 20.00 wyruszy procesja różańcowa do katedry.
8. W sobotę 25 czerwca odbędzie się IX festyn parafialny na boisku przy ul. Rajskiej.
Podczas festynu wystąpi m.in. znany śląski zespół „Duo Fenix”, jak i wiele innych
zespołów tanecznych i wokalnych. Wszystkich, którzy chcieliby wspomóc jego
organizację, proszę o pomoc, w szczególności ufundowaniu fantów na loterię i nagród,
albo wsparcie finansowe w organizacji festynu.

