
23.06.2019        OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
1. Dziękujemy za liczny udział w procesji Bożego Ciała w czwartek. Szczególne 

podziękowania składam wszystkim, którzy swoją pracą przyczynili się do godnego przeżycia 

tego Święta. 

2. Dzisiaj Dzień Ojca. Dla zmarłych prośmy o dar nieba, a dla żyjących o opiekę Bożą.  

3. W poniedziałek 24 czerwca obchodzimy w Kościele Uroczystość Narodzenia Św. Jana 

Chrzciciela. Niech ten wielki prorok, który przygotowywał drogę Chrystusowi, będzie dla 

nas wzorem wierności i całkowitego oddania Jezusowi. Msza Św. o godz.18.00. 

4. Zachęcamy do uczestnictwa od poniedziałku do czwartku w procesjach oktawy Bożego 

Ciała. Szczególnie prosimy o wytrwałość dziewczynki sypiące kwiatki. Oktawę Bożego 

Ciała tradycyjnie zakończymy w Smukale o godz. 18.00 Mszą Św. z procesją do czterech 

ołtarzy na Bożej Roli i poświęceniem wianków. Mszy Św. wieczornej tego dnia w Opławcu 

nie będzie.  

5. We wtorek nie będzie Mszy Św. w szpitalu, a Msza Św. w Opławcu, z uwagi na oktawę, 

będzie o godz. 18.00. 

6. W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza Św. o godz. 18.00. 

Tego dnia nie obowiązuje post. 

7. W sobotę 29 czerwca czcimy Apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy na godz. 18.00 na Mszę Św.  

8. Rozpoczął się oczekiwany czas wakacji. Po trudzie i wysiłku wkładanym w ciągu całego 

roku szkolnego, dzieci i młodzież mogą skorzystać z czasu wypoczynku, aby cieszyć się 

pełnią lata podczas wakacyjnych zabaw i wyjazdów. Niech w tym szczególnym czasie 

łączność z Bogiem przez modlitwę i uczestnictwo we Mszach Św. niedzielnych będzie 

naszym udziałem wszędzie tam, gdzie będziemy wypoczywać. 

9. Witamy bardzo serdecznie wszystkich działkowiczów i letników Życzymy im, jak i też 

wszystkim wyjeżdżającym na urlopy, udanego i radosnego wypoczynku. Jednocześnie 

zapraszamy do wspólnej modlitwy w dni powszednie i w niedziele. 

10. W dniach od 29 września do 4 października odbędzie się 6-dniowa pielgrzymka do Kotliny 

Jeleniogórskiej, nazywanej krainą Pałaców i Ogrodów. W programie m.in.: Karkonosze, 

opactwo w Krzeszowie, zamek Książ i wiele innych ciekawych miejsc. Nocleg w hotelu w 

Karpaczu. Szczegóły w późniejszym czasie. 

11. Rada osiedla zaprasza na zebranie dotyczące wyborów uzupełniających oraz dofinansowania 

sieci gazowej i rządowego programu czyste powietrze. Spotanie 27.06. (czwartek) o godz. 

17:30 w szkole. 

Zapowiedzi: Adam Madurajski, st. wolny, par. Przemienienia Pańskiego w Bydgoszczy oraz 

Katarzyna Nowak, st. wolny, par. Przemienienia Pańskiego w Bydgoszczy. 


