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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

UROCZYSTOŚĆ PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 

 
1. We wtorek 15 sierpnia przezywamy wielką Uroczystość Wniebowzięcia NMP, która 

poprzez całkowite oddanie swego życia w służbie Jezusowi otrzymała chwałę nieba. 

Dla nas Polaków dzień ten jest podwójnie radosny, gdyż to Maryja Wniebowzięta 

przyczyniła się do zwycięstwa na drodze ku wolności, określanego jako Cud nad 

Wisłą. Tego dnia Msze Św. według porządku niedzielnego. Podczas wszystkich Mszy 

Św. święcić będziemy zioła i kwiaty. 

2. Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 11.30 spotkanie  Żywego Różańca Rodzin. 

3. Za tydzień druga niedziela miesiąca. Ofiary przeznaczone na cele inwestycyjne 

parafii. 

4. Za dwa tygodnie w niedzielę 20 sierpnia o godz. 15.00 pielgrzymujemy łodziami po 

wodach Zalewu Smukalskiego szlakiem Karola Wojtyły. Początek i zakończenie przy 

przystani Uczniowskiego Klubu Sportowego za internatem. Zachęćmy do udziału w 

tej pielgrzymce naszych gości i znajomych. 

5. W niedzielę 27 sierpnia przeżywać będziemy Odpust w Smukale z okazji Uroczystości 

Matki Bożej Częstochowskiej. Jest to jednocześnie Msza Święta dożynkowa 

dziękczynna za zbiory z naszych pól, ogrodów i lasów. Msza Św. odpustowa o godz. 

12.00.  

6. Tradycyjnie we wrześniu odbędzie się jednodniowa pielgrzymka parafialna. W tym 

roku 23 września, w sobotę, udamy się do Pelplina i Gniewu. W programie m.in. 

zwiedzanie Katedry, muzeum, ogrodów biskupich.  

7. W najnowszym numerze „Przewodnika katolickiego” polecamy artykuły m.in.: o 

głośnej śmierci małego Francuza Charliego Grad’a i o tym, kiedy możemy mówić o 

uporczywej terapii; o tym, czym było Przemienienie Jezusa; o migrantach z Czeczeni 

mieszkających w Polsce; a także o jednym ze sposobów wychodzenia z uzależnień 

młodych ludzi.  

Zapowiedzi przedślubne I: 

Katarzyna Jolanta Raatz, cyw. zw., zam. par. Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach  

oraz Patryk Jarosław Karwasz, cyw. zw., zam. par. Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach. 

Zapowiedzi przedślubne I: 

Monika Michnowska, st. wolny, zam. par. Przemienienia Pańskiego w Bydgoszczy 

oraz Karol Ostaszewski, st. wolny, zam. par. MBNP w Grajewie. 


