13.05.2012
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Wszystkim parafianom dziękuję za udział w wizytacji kanonicznej księdza biskupa.
Ksiądz biskup dostrzegł nasze działania na rzecz stanowienia prawdziwej wspólnoty
chrześcijan.
2. Niech miesiąc maj, który obfituje w wiele wydarzeń w życiu Kościoła gromadzi nas
na nabożeństwach majowych, podczas których modlimy się do Matki Bożej
w intencjach naszych rodzin. Zapraszam zatem w dalszym ciągu na nabożeństwa
majowe na godz. 18.00 w Opławcu, zaś w Smukale w piątki na godz. 17.00.
W czasie tych nabożeństw czytamy ciekawe rozważania na temat „Kościół naszym
domem”. Podczas każdego nabożeństwa w czasie śpiewu towarzyszy
akompaniament pana organisty.
3. W sobotę 19 maja o godz. 12.00 w Smukale na cmentarzu obozowym przy ul.
Baranowskiego uroczysta Msza Św. w intencji ofiar obozu. Bardzo serdecznie do
wspólnej modlitwy za tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę, zapraszam.
4. Za tydzień dzieci z naszej parafii przystąpią do I komunii świętej podczas Mszy Św.
o godz. 11.30. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Próby dla dzieci
komunijnych w poniedziałek o godz. 16.00 i w piątek po spowiedzi św., natomiast
spowiedź św. dla dzieci, rodziców i krewnych w piątek o godz. 16.00.
5. 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.
6. Tradycyjnie już przygotowujemy się do festynu parafialnego, który w tym roku
odbędzie się w w sobotę 30 czerwca w godz. od 16.00 do 22.00 na boisku przy ul.
Rajskiej. Bardzo proszę o organizowanie fantów na loterię i upominków dla dzieci
biorących udział w konkursach. Osoby, które chciałyby zafundować nagrody
główne lub sfinansować jakieś działania, jak i zaproponować jakąś atrakcję, proszę
o osobisty kontakt.
7. Dziś II niedziela miesiąca. Zebrane ofiary przeznaczamy na cele inwestycyjne.
Kończymy powoli wykonanie elewacji kościoła. W tym tygodniu na ten cel
wpłynęło 1700 zł od trzech rodzin. Zostało nam jeszcze do spłacenia 58300 zł.
8. 30 maja przypada 25 rocznica moich święceń kapłańskich. Razem z kolegami
z rocznika odprawiamy tego dnia Mszę Św. w katedrze gnieźnieńskiej pod
przewodnictwem księdza prymasa Józefa Kowalczyka i księdza biskupa Bogdana
Wojtusia, który wtedy był naszym rektorem. Po uroczystej Mszy Św. udajemy się
na Jasna Górę. Uroczystą Mszę Św. jubileuszową jako dziękczynienie Panu Bogu
za 25 lat kapłaństwa będę sprawował w naszej wspólnocie parafialnej 3 czerwca
o godz. 11.30. Wszystkich naszych parafian, wspólnoty parafialne, a także
działkowiczów i letników serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.
Zapowiedzi przedślubne III
Teresa Janina Podlińska – stanu wolnego, zam. Bydgoszcz
Jan Suchecki – stanu wolnego, zam. Grudziądz
Zapowiedzi przedślubne III
Joanna Bogumiła Bączkowska – stanu wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Sanatoryjna
Marcin Klawon – stanu wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Spółdzielcza

