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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Jutro, w poniedziałek 6 sierpnia przeżywać będziemy odpust parafialny w Uroczystość 

Przemienienia Pańskiego. Akt Przemienienia Pańskiego pomaga przeżywać nam każdy dzień 

naszego życia w obliczu Jego bliskości, jednocześnie jest to lekcja pokory wobec majestatu Bożej 

potęgi. Ta wielka uroczystość w całym Kościele jest okazją dla nas wszystkich do ponownego 

doświadczania obecności Boga pośród nas. Serdecznie zatem zapraszam w poniedziałek na Mszę 

Św. odpustową na godz. 10.00 oraz na sumę odpustową na godz. 18.00. Bardzo się cieszymy, że 

sumę odpustową sprawować będzie i Słowo Boże wygłosi ks. Mirosław Pstrągowski- proboszcz 

budującej się parafii pw. Św. Łukasza w Fordonie, tegoroczny jubilat. Po mszy świętej odpustowej 

będą wystawione do ucałowania relikwie Bł. Jana Pawła II. W czasie tej mszy świętej można 

zyskać odpust zupełny. 

2. Zbiórka służby liturgicznej z okazji odpustu dzisiaj po mszy świętej wieczornej ok. godz. 19.00. 

3. Przypominam, że za dwa tygodnie, tj. w niedzielę 19 sierpnia o godz. 15.00 pielgrzymujemy 

łodziami po wodach Zalewu Smukalskiego szlakiem Karola Wojtyły. Na tę oryginalną pielgrzymkę 

serdecznie wszystkich zapraszamy. Początek i zakończenie przy przystani Uczniowskiego Klubu 

Sportowego za internatem. Zachęćmy do udziału w tej pielgrzymce naszych gości i znajomych. 

4. W środę 8 sierpnia w domu katolickim przy ul. Letniskowej wydawanie żywności unijnej.  

5. Już dziś informuję, że w niedzielę 26 sierpnia przeżywać będziemy Odpust w Smukale z okazji 

Uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Jest to jednocześnie msza święta dożynkowa 

dziękczynna za zbiory z naszych pól, ogrodów i lasów. Msza Św. odpustowa o godz. 12.00. 

6. W dniach: 24-28 września, tj. od poniedziałku do piątku odbędzie się parafialna pielgrzymka na 

wschodnie tereny naszej ojczyzny. W programie m.in. Kazimierz nad Wisłą, Sandomierz, 

Nałęczów, Lublin, Zamość, Zwierzyniec i Park Roztoczański. Szczegółowy plan pielgrzymki w 

gablocie parafialnej. 

7. Za tydzień druga niedziela miesiąca. Ofiary przeznaczane na cele inwestycyjne naszej parafii. 

Bardzo proszę o składanie dodatkowych ofiar na spłatę elewacji. Ofiarodawcom dziękuję. 

8. Zapraszam w środę na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy a w czwartek do Jezusa 

Przemienionego w łączności ze Mszą Św. o godz. 18.00. 

Zapowiedzi przedślubne III 

Anna Maria Kruszczyńska- stanu wolnego, zam. Bydgoszcz ul. Baranowskiego 16 

Adam Paterek- stanu wolnego, zam. Cetty 6/8 



 
 


