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     OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

 

1. Dzisiejsza Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w Kościele jest obchodzona 

już od V wieku. W codziennej wędrówce naszego życia potrzebujemy wsparcia 

łaski Jezusa Chrystusa, abyśmy nigdy nie zeszli z drogi prowadzącej nas ku życiu 

wiecznemu. Chrystus obecny w Eucharystii i moc Ducha Świętego nieustannie 

wspiera nas na tej drodze. 

2. Dziś podczas Mszy Św. o godz. 11.30 grupa dzieci z naszej parafii przyjmie po raz 

pierwszy Pana Jezusa do swoich serc w Komunii Świętej. Otoczmy te dzieci i ich 

rodziny naszą modlitwą. 

3. W najbliższym tygodniu codziennie o godz. 18.00 dzieci komunijne spotykają się 

na Mszy Św. podczas tzw. białego tygodnia. Rodziców i rodziny dzieci zapraszam 

do wspólnej modlitwy. 

4. Parafialny zespół CARITAS informuje, że w najbliższy poniedziałek 21 maja  

o godz. 18.30 przy ul. Letniskowej będzie wydawana żywność unijna (termin 

przyspieszony z uwagi na brak możliwości właściwego przechowywania towarów 

wymagających chłodzenia).  

5. Wyjazd dla dzieci i młodzieży na wypoczynek w Bory Tucholskie, do miejscowości 

Swornegacie planowany jest w terminie 10-16 czerwca. Zebranie organizacyjne 

jutro, tj. w poniedziałek o godz. 19.00. 

6. Za tydzień obchodzimy Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki. 

7. Nadal przygotowujemy się do festynu parafialnego, który w tym roku odbędzie się 

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. 

8. 30 maja przypada 25 rocznica moich święceń kapłańskich. Uroczystą Mszę Św. 

jubileuszową jako dziękczynienie Panu Bogu za 25 lat kapłaństwa będę sprawował 

w naszej wspólnocie parafialnej w niedzielę 3 czerwca o godz. 11.30. Wszystkich 

naszych parafian, wspólnoty parafialne, a także działkowiczów i letników 

serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. 

9. Kończymy powoli wykonanie elewacji kościoła. W tym tygodniu na ten cel 

wpłynęło 2500 zł od trzech rodzin. Bardzo proszę o dodatkowe ofiary. 
 

Zapowiedzi przedślubne I 

Dorota Żołnierek – stanu wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Smukalska 

Michał Stencel – stanu wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Smukalska 
 


