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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
UROCZYSTOŚĆ 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. W czwartek 20 czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze Św.
według porządku niedzielnego. Po Mszy Św. o godz. 11.30 wyruszy procesja
z Najświętszym Sakramentem do Czterech Ołtarzy, zmienioną trasą z uwagi na prace
drogowe. Procesja przejdzie ul. Wycieczkową do ul. Opławiec, następnie ul. Krynicką
do ul. Letniskowej i w kierunku kościoła. Pierwszy ołtarz będzie na rogu ul.
Letniskowej i Wycieczkowej, drugi na ul. Opławiec – przygotowuje Smukała, trzeci
ołtarz tak, jak zawsze przy ul. Letniskowej i czwarty przy kościele. Tego dnia nie
będzie Mszy Św. wieczornej.
3. Bardzo prosimy o dekorację trasy, przygotowanie czterech ołtarzy, poczty sztandarowe
oraz dziewczynki sypiące kwiatki i dzieci komunijne. Prosimy ojców dzieci
komunijnych o niesienie baldachimu.
4. Próby dziewczynek sypiących kwiatki we wtorek i środę o godz. 17.00. Niech nie
zabraknie dzieci z naszej parafii, które ubogacą Uroczystość Bożego Ciała przez
sypanie kwiatków i udział w procesji. Prosimy rodziców i dziadków o zmobilizowanie
swoich pociech. Próby poprowadzi siostra Adriana.
5. W oktawie Bożego Ciała Msza Św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu
codziennie o godz. 18.00 w Opławcu, natomiast tradycyjnie zakończenie oktawy w
Smukale.
6. W środę 19 czerwca zakończenie roku szkolno-katechetycznego. Msza Św. o godz.
10.00, na którą dzieci, rodziców i nauczycieli serdecznie zapraszamy.
7. W piątek 21 czerwca na godz. 18.30 zapraszamy na wykład Ks. Profesora. Będzie to
ostatni wykład z serii Objawień Maryjnych, podczas którego omówiony zostanie
objawienie w Banneux.
8. Serdecznie dziękujemy wspólnocie parafialnej, wszystkim działkowiczom i gościom za
wspólne chwile radości spędzone wczoraj podczas dwunastego już festynu
parafialnego. W szczególny sposób dziękujemy tym wszystkim, którzy pomogli w
organizacji festynu.
9. Grupa zielono-żółta zaprasza na pieszą XV Bydgoską Diecezjalną Pielgrzymkę na
Jasną Górę, która rozpoczyna się 21 lipca i będzie trwała do 31 lipca br. Szczegóły na
plakacie w gablocie.
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