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     OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Dzisiaj na Mszy Św. o godz. 11.30 pod przewodnictwem Ks. Bp Krzysztofa 

Wętkowskiego z Gniezna składamy Bogu dziękczynienie za 30 lat istnienia naszej 

wspólnoty parafialnej. Obejmujemy modlitwą wszystkich, którzy przyczynili się do 

wybudowania naszej świątyni. Polecamy radości i troski wszystkich rodzin naszej 

parafii, a zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.   

2. Rozpoczął się oczekiwany czas wakacji. Po trudzie i wysiłku wkładanym w ciągu 

całego roku szkolnego, dzieci i młodzież mogą skorzystać z czasu wypoczynku, aby 

cieszyć się pełnią lata podczas wakacyjnych wyjazdów. Niech w tym szczególnym 

czasie łączność z Bogiem przez modlitwę i uczestnictwo we Mszach Św. niedzielnych 

będzie naszym udziałem wszędzie tam, gdzie będziemy wypoczywać. 

3. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Do południa udamy się do osób chorych i 

starszych. Spowiedź Św., z uwagi na okres wakacyjny, o godz. 17.30., a o godz. 18.00 

Msza Św. w Opławcu. O godz. 17.00  nie będzie Mszy Św. w Smukale. 

4. Już dzisiaj informuję, że w niedzielę 18 sierpnia odbędzie się tradycyjny spływ 

łodziami po wodach Zalewu Smukalskiego szlakiem Karola Wojtyły. 

5. W czasie wakacyjnym we wtorki nie będzie Mszy Świętych rannych o godz. 8.30, 

tylko w szpitalu o godz. 18.30. 

6. Serdecznie dziękuję wspólnocie parafialnej, wszystkim działkowiczom i gościom za 

wspólne chwile radości spędzone wczoraj podczas szóstego już festynu parafialnego. 

Myślę, że uśmiech, otwartość, wspólnie spędzony czas zaowocują pogłębieniem 

więzi, jak i też wzajemną troską o siebie i nasze wspólne sprawy. W szczególny 

sposób dziękuję tym wszystkim, którzy pomogli w organizacji festynu.  

7. Spotkanie Żywego Różańca Rodzin w niedzielę za tydzień o godz. 15.00. 

8. W dniach od 9 do 13 września odbędzie się parafialna pielgrzymka na Podlasie. 

Szczegółowy program w gablocie parafialnej, natomiast spotkanie organizacyjne jutro 

w poniedziałek o godz. 18.30 w kościele. 

9. Witamy bardzo serdecznie wszystkich działkowiczów i letników, życzymy im, jak  

i też wszystkim wyjeżdżającym na urlopy, udanego i radosnego wypoczynku. 

Jednocześnie też działkowiczów i letników zapraszamy do wspólnej modlitwy  

w dni powszednie i w niedziele. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zapowiedzi przedślubne I 

Saganowski Michał- stanu wolnego, zamieszkały Bydgoszcz, ul. Magnoliowa 

Płokarz Weronika Barbara- stanu wolnego, zamieszkała Bydgoszcz ul. Baranowskiego 


