
03.06.2012  
     OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
 

1. Dzisiaj w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej uświadamiamy sobie z głęboką 

wiarą tak trudną do pojęcia prawdę, że jest Bóg w Trzech Osobach. To wszystko, co 

czynimy z wiarą, czynimy na chwałę Trójcy Świętej.  

2. Próby sypania kwiatków w poniedziałek, wtorek i środę Po Mszy Św. wieczornej o 

godz. 18.30. Niech nie zabraknie dzieci z naszej parafii, które ubogacą Uroczystość 

Bożego Ciała przez sypanie kwiatków i udział w procesji. W środę na godz. 18.30 

proszę też służbę liturgiczną.  

3. W czwartek 07 czerwca Uroczystość Bożego Ciała. Msze Św. według porządku 

niedzielnego, a po Mszy Św. o godz. 11.30 wyruszy procesja z Najświętszym 

Sakramentem do Czterech Ołtarzy tradycyjną trasą: ulicą Sanatoryjną w kierunku 

Krynickiej, Letniskową i Wycieczkową. Bardzo proszę o dekorację trasy, 

przygotowanie czterech ołtarzy, poczty sztandarowe, asystę, niosących obrazy  

i znaki religijne i dziewczynki sypiące kwiatki. Proszę również dzieci komunijne  

o uroczysty udział w strojach w procesji, a ojców dzieci komunijnych zgodnie  

z tradycją o niesienie baldachimu. Mszę Św. i procesję poprowadzi ksiądz profesor 

Bogdan Czyżewski.  

4. W oktawie Bożego Ciała procesja z Najświętszym Sakramentem odprawiana będzie 

codziennie o godz. 18.00 w Opławcu, natomiast tradycyjnie już zakończenie oktawy 

w Smukale. 

5. W środę po Mszy Św. o godz. 18.00 obowiązkowe spotkanie rodziców dzieci, które 

chcą wyjechać w Bory Tucholskie na tygodniowy wypoczynek w terminie 10-16 

czerwca.  

6. Ponownie zapraszam na V rodzinny festyn parafialny, który odbędzie się w sobotę 

30 czerwca w godzinach od 16.00 do 22.00. Jeszcze raz proszę o organizowanie 

fantów na loterie i gadżetów na upominki dla dzieci biorących udział w zabawach. 

Gdyby ktoś chciał ufundować nagrodę główną, proszę o kontakt w zakrystii. 

7. W tym tygodniu na spłatę zobowiązań za wykonanie elewacji kościoła wpłynęło 

1000 zł. Zostało nam do spłacenia 54000 zł. Zdaję sobie sprawę z trudności, jakie 

dotykają nasze rodziny, jednak bardzo proszę o wsparcie tego dzieła. 

8. Dzisiaj w I niedzielę czerwca obchodzimy Dzień Dziękczynienia. Symbolem 

wdzięczności Polaków jest budowa Centrum Opatrzności Bożej. Po Mszach Św. 

ministranci zbierają do puszek ofiary na ten cel. 
 

Zapowiedzi przedślubne III 

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

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


