
06.05.2012  
     OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

1. W dniu dzisiejszym przeżywamy w naszej wspólnocie parafialnej wizytację 

kanoniczną prowadzoną przez księdza biskupa Jana Tyrawę. Dziękujemy księdzu 

biskupowi za to, że swoja posługą i modlitwą ogarnia wszystkie troski naszej 

parafii. Z naszej strony zapewniamy o modlitwie w intencji księdza biskupa, aby  

w Jego posługiwaniu dla Diecezji Bydgoskiej Pan Jezus Dobry Pasterz obdarzał Go 

zdrowiem i potrzebnymi łaskami. 

2. Bardzo gorąco zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwach majowych codziennie  

o godz. 18.00. Podczas nabożeństw majowych czytamy rozważania na temat 

tegorocznego hasła duszpasterskiego „Kościół naszym domem”. 

3. W poniedziałek 7 maja podczas Mszy Św. o godz. 18.00 modlić się będą 

członkowie Centrum Ochotników Cierpienia. 

4. Gabinet Weterynaryjny informuje, że obowiązkowe szczepienie psów odbędzie się 

12 maja przy ul. Zdrojowej i przy ul. Rajskiej. Szczegóły w gablocie parafialnej. 

5. Tak, jak co roku w sobotę 19 maja o godz. 12.00 w Smukale na Cmentarzu 

Obozowym przy ul. Baranowskiego odbędzie się uroczysta Msza Św. w intencji 

ofiar obozu. 

6. Za dwa tygodnie podczas Mszy Św. o godz. 11.30 grupa dzieci z naszej parafii 

przyjmie do swoich serc po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii Św. Otoczmy je  

i ich rodziny gorącą modlitwą. 

7. Już dzisiaj zapraszam na kolejny wykład księdza profesora Bogdana Czyżewskiego, 

który odbędzie się w piątek 18 maja o godz. 19.00. Temat wykładu: Czy Maryja 

była rzeczywiście dziewicą i niepokalanie poczęta? Myślę, że tak jak do tej pory nie  

zabraknie nas na comiesięcznym rozważaniu pogłębiającym naszą wiarę i wiedzę 

religijną. Zapraszam również bardzo serdecznie letników i działkowiczów. 

8. W niedzielę 3 czerwca podczas Mszy Św. o godz. 11.30 w naszej wspólnocie 

parafialnej będę obchodził Srebrny Jubileusz Kapłaństwa. Na Mszę Św. 

dziękczynną za dar kapłaństwa już dzisiaj serdecznie zapraszam. 

9. Już dzisiaj informuję, że piąty festyn parafialny odbędzie się w sobotę 30 czerwca. 

10. Nadal trwają prace przy elewacji kościoła. W tym tygodniu wpłynęło 1550 zł od 

pięciu rodzin. W dalszym ciągu bardzo proszę o składanie na ten cel ofiar  

w kopertach lub na parafialne konto bankowe.  

11. Bardzo serdecznie witam wszystkich działkowiczów i letników, którzy 

wypoczywają na terenie naszej parafii. Życzymy im radosnego wypoczynku  

i jednocześnie zapraszamy do wspólnej modlitwy w dni powszednie i w niedziele. 
Zapowiedzi przedślubne II 

Teresa Janina Podlińska – stanu wolnego, zam. Bydgoszcz 

Jan Suchecki – stanu wolnego, zam. Grudziądz 

Zapowiedzi przedślubne II 

Joanna Bogumiła Bączkowska – stanu wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Sanatoryjna 

Marcin Klawon – stanu wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Spółdzielcza 
 


