
02.08.2015 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
1. W czwartek 6 sierpnia przeżywać będziemy odpust parafialny w Uroczystość Przemienienia 

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

ponownego doświadczania obecności Boga pośród nas. Serdecznie zatem zapraszam w środę na 

Mszę Św. odpustową na godz. 10.00 oraz na sumę odpustową na godz. 18.00. Sumę odpustową 

sprawować będzie i Słowo Boże wygłosi ks. kanonik Marek Chmara, proboszcz parafii w 

Murowanej Goślinie koło Poznania.  

2. Zbiórka służby liturgicznej z okazji odpustu w środę o godz. 18.00 

3. Dzisiaj o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin. 

4. Przypominam, że za dwa tygodnie, tj. w niedzielę 16 sierpnia o godz. 15.00 pielgrzymujemy 

łodziami po wodach Zalewu Smukalskiego szlakiem Karola Wojtyły. Początek i zakończenie 

przy przystani Uczniowskiego Klubu Sportowego za internatem. Zachęćmy do udziału w tej 

pielgrzymce naszych gości i znajomych. 

5. Już dziś informuję, że w niedzielę 30 sierpnia przeżywać będziemy Odpust w Smukale z okazji 

Uroczystości MB Częstochowskiej. Jest to jednocześnie Msza Św. dożynkowa dziękczynna za 

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

6. Za tydzień druga niedziela miesiąca. Ofiary przeznaczane na spłatę malowania kościoła. 

7. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Do chorych udamy się w godzinach 

porannych. Spowiedź Św., z uwagi na okres wakacyjny, o godz. 17.30. 

8. Jednodniowa pielgrzymka parafialna do Gąsawy, Gniezna i Ostrowa Lednickiego odbędzie się 

w pierwszą sobotę września, tj. 5 września. Wyruszamy spod kościoła o godz. 7.00. 

Nawiedzimy kościół w Gąsawie, Katedrę Prymasów i muzeum katedralne w Gnieźnie. W 

Gnieźnie przewidziana jest Msza Św., obiad i spacer po rynku.  Następnie udamy się do 

Ostrowa Lednickiego – miejsca chrztu świętego i pierwszej siedziby Piastów. Koszt pielgrzymki 

90 zł. Zapisy w zakrystii. Zachęcam parafian, letników wraz z rodzinami. 

 

 

 

 

 

 



Zapowiedzi przedślubne I 

Kamil Zieliński- st. wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Opławiec 

Magdalena Maria Byszewska- st. wolnego, zam. Warszawa 

 

Zapowiedzi przedślubne II 

Marcin Michał Kwiatkowski – st. wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Kolonijna 

Monika Maria Sobecka – st. wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Janka z Czarnkowa 

 

Zapowiedzi przedślubne II 

Dawid Durma – st. wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Opławiec 

Justyna Trepczyńska, st. wolnego, zam. Bydgoszcz, Parafia NSPJ 

 

Zapowiedzi przedślubne III 

Tomasz Kolber – st. wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Czeremcha 

Justyna Rusinek – st. wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Zdrojowa 

 


