21.06.2020

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XII NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dziękujemy za udział w oktawie Bożego Ciała.
2. We wtorek 23 czerwca Dzień Ojca. Dla zmarłych prośmy o dar nieba, a dla żyjących
o opiekę Bożą.
3. W środę 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. Z uwagi na epidemię, nie ma typowego zakończenia roku szkolnego. Zapraszamy jednak
na Mszę Św., w piątek 26 czerwca, na godz. 18.00 do wspólnej modlitwy w intencji
dzieci, rodziców i nauczycieli.
5. Trwa miesiąc czerwiec. Po każdej Mszy Św. wieczornej modlimy się Litanią do
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zachęcamy do udziału.
6. W każdy czwartek na nowennie do Jezusa Przemienionego modlimy się w intencji rodzin
naszej parafii, a w szczególny sposób prosimy o ustanie epidemii. Natomiast
w każdy piątek o godz. 20.00, pod krzyżem przy kościele, jest prowadzona modlitwa
różańcowa dla mężczyzn naszej parafii.
7. Za tydzień 28 czerwca zostanie odprawiona uroczysta Msza Św. o godz. 10 00 na Bożej
Roli z przeniesieniem obrazu Matki Bożej Częstochowskiej do kaplicy. Mszy Św. będzie
przewodniczył syn parafii Ks. Kanonik Karol Glesmer, proboszcz parafii Św. Mikołaja
w Fordonie. Liturgię ubogaci zespół muzyczny z bydgoskiej Martyrii wraz z Ks. Piotrem
Wachowskim. Po Mszy Św. planujemy poczęstunek domowymi wypiekami. Dlatego
prosimy panie o ich przygotowanie i dostarczenie do Smukały przed Mszą Św.
8. W ubiegłym tygodniu został ukończony remont w zakrystii i toaletach. Zostały także
ukończone prace w prezbiterium. W tym tygodniu montujemy nowe meble w zakrystii,
remontujemy pomieszczenie dla młodzieży, instalujemy nagłośnienie w kaplicy
i prawdopodobnie zostaną zamontowane balustrady przy schodach wejściowych.
Zapowiedź przedślubna III: Izabela Elżbieta Jóźwiak, st. wolnego, zam. w Lubrańcu i Tomasz Karol
Grądzki, st. wolnego, zam. w Smukale
Zapowiedź przedślubna II: Maria Jolanta Barczak, st. wolnego, zam. w Bydgoszczy i Jerzy Lech
Poraziński, st. wolnego, zam. w Opławcu
Zapowiedź przedślubna I: Karolina Durmowicz, st. wolnego, zam. we Włocławku i Marcin Paweł
Piechocki, st. wolnego, zam. w Opławcu

