19.08.2018

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiaj w duchu łączności ze Św. Janem Pawłem II w godz. od 15.00 do 17.00

odbędzie się tradycyjna pielgrzymka łodziami po wodach Zalewu Smukalskiego,
którym to szlakiem płynął dokładnie 65 lat temu Karol Wojtyła. Początek i
zakończenie na przystani Uczniowskiego Klubu Sportowego, przy krzyżu. Na
początku pielgrzymki błogosławieństwo łodzi. Wszystkich, którzy pragną przeżyć
tę oryginalną pielgrzymkę na łodziach w atmosferze radości, jak i sympatyków,
którzy będą towarzyszyć pielgrzymce z mostu i z brzegu serdecznie na godz. 15.00
zapraszamy. Osoby, które chciałyby płynąć, a nie mają swoich łodzi, prosimy o
przyjście na przystań pół godziny wcześniej. Około godz. 17.00 modlitwa i
wspólny śpiew przy krzyżu. Na zakończenie przewidziany jest żurek.
2. Za tydzień w niedzielę 26 sierpnia o godz. 12.00 Msza Św. odpustowa w Smukale

z okazji Uroczystości Matki Boskiej 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. Piotr Wachowski.
3. Również w przyszłą niedzielę tradycyjnie Apel Jasnogórski przy figurze Matki

Bożej, znajdującej się na posesji w Opławcu pod numerem 28. Tego roku apel
będzie o godz. 20.00.
4. Zapraszamy w czwartek na nowennę do Jezusa Przemienionego na godz. 18.00.
5. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Kotliny Kłodzkiej w dniach od 10 do

15 września. Natomiast 29 września odbędzie się jednodniowa pielgrzymka
Strzelna i Lichenia. Koszt pielgrzymki 120 zł. Zapisy w zakrystii. Zachęcamy
parafian i letników wraz z rodzinami.
6. W sobotę 1 września o godz. 16.00 w parafii MB Królowej Męczenników w

Bydgoszczy rozpocznie się peregrynacja obrazu MB Częstochowskiej na terenie
całej naszej diecezji. Jest to dla każdej parafii wielkie wydarzenie i przeżycie. W
każdej parafii bezpośrednio przed nawiedzeniem odbywać się będą misje święte.
Dla naszej parafii dzień nawiedzenia to sobota, 16 marca. Chciejmy już teraz
duchowo przygotowywać się do tego wielkiego święta. Szczegóły podamy w
późniejszym czasie.

