
04.06.2017    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 w pierwszą niedzielę czerwca obchodzimy Dzień Dziękczynienia. Pragniemy Panu Bogu 

dziękować za opatrzność nad naszym narodem. Wyrazem tego jest budowa świątyni Opatrzności 

Bożej. Tegoroczne obchody przeżywamy pod hasłem „Dziękujemy za chleb”. Po Mszach Św. 

będą zbierane ofiary do puszek na ten cel.  

3. W poniedziałek 5 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.  o godz. 8.30, jest tylko Msza Św. w szpitalu. 

5. Trwa czerwiec. Po każdej Mszy Św. modlimy się Litanią do Najśw. Serca Pana Jezusa. 

Zachęcamy do udziału. 

6. Już teraz proszę o włączenie się w przygotowania do uroczystości Bożego Ciała. Proszę o 

udekorowanie trasy  i przygotowanie czterech ołtarzy w tych miejscach co zawsze. Proszę także 

rodziców, aby nie zabrakło dziewczynek sypiących kwiatki podczas procesji. Pierwsza próba 

dziewczynek w poniedziałek 12 czerwca o godz. 17.30 przed kościołem. Próby będzie 

prowadziła siostra Adriana.  

7. Za tydzień II niedziela miesiąca. Zebrane ofiary przeznaczamy na cele inwestycyjne parafii. 

8. Ks. Bp Jan Tyrawa w niedzielę 11 czerwca zaprasza na VI Bydgoski Marsz dla Życia i Rodziny, 

który rozpocznie się Mszą Św. w Katedrze o godz. 12.30. 

9. Za tydzień w niedzielę od godz. 15.00 Dzień Dziecka w Smukale na Bożej Roli, w ramach 

którego przewidziane są zabawy i konkursy sportowe. Serdecznie zapraszamy. 

10. Nadal przygotowujemy się do festynu parafialnego, który odbędzie w sobotę 24 czerwca w godz. 

od 16.00 do 22.00. Festyn rodzinny, który organizujemy na początku lata ma na celu jeszcze 

bardziej zintegrować naszą społeczność. Jedną z atrakcji będzie występ znanego zespołu 

„Wawele”. Będzie też wiele imprez towarzyszących. Szczegóły na plakatach. Bardzo proszę o 

pomoc w organizacji festynu. W dniach 20 do 26 czerwca gościć będziemy młodzieżowy zespół 

folklorystyczny z Ukrainy, z miejscowości Skole. Są to górale bojkowscy. Rodziny, które 

chciałaby przyjąć na te kilka dni młodych z Ukrainy, bardzo proszę o zgłoszenie w zakrystii. 

11. Za tydzień w sobotę 10 czerwca parafia na Jachcicach zaprasza na festyn rodzinny w lesie przy 

ul. Zawiszy Czarnego od godz. 13.00. Jedną z atrakcji będzie występ kapeli wileńskiej. 

12. Jutro w poniedziałek trzydzieścioro dzieci z naszej parafii wraz z ks. Rafałem wyjeżdża na 

tygodniowy obóz nad morze do Mielna. Życzymy im radosnego wypoczynku i słonecznej 

pogody.  

13. W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał do siebie Śp. Stefana Mrełę. Polećmy jego duszę 

Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek… 

Zapowiedzi przedślubne III 

Maria Teresa Błochowiak- st. wolnego, zam. Bydgoszcz 

Bartłomiej Drubkowski- st. wolnego, zam. Bydgoszcz 


