Ogłoszenia Parafialne na 17 maja 2020 r.

Ogłoszenia Parafialne –

VI Niedziela Wielkanocna „A”

17 maja 2020 roku.

1. Dzisiaj – w VI Niedzielę Wielkanocną – Chrystus zachęca nas do zachowywania Bożych
przykazań jako wyrazu naszej miłości do Boga. O godz. 13,oo Msza św. dziękczynna za dar
osoby i pontyfikatu św. Jana Pawła II. W łączności z Mszą św. Koncert w 100. Lecie urodzin św.
Jana Pawła II pt.
„Dekalog dla Polaków św. Jana
Pawła II – czerwiec 1991 rok”
.
Wykonawcy:
Teresa Wądzińska, Ewa Bochniak i Waldemar Knade
. Organizatorem Koncertu jest Dom Bydgoski Archikonfraterni Literackiej. Serdecznie
zapraszamy. W łączności z wieczorną Mszą św. Koronka do Bożego Miłosierdzia i
nabożeństwo majowe.

2. Jutro 100. Rocznica urodzin św. Jana Pawła II. O godz. 10,oo Msza św. dziękczynna za
dar Jego Osoby dla Ojczyzny i Kościoła. O godz. 17,oo – w godzinie przyjścia na świat Karola
Wojtyły – na symboliczne 100 sekund zabrzmią dzwony w kościołach naszej diecezji. Tego dnia
o godz. 18,oo TVP1 i Polskie Radio wyemitują widowisko muzyczne „Santo subito – Prorok
naszych czasów” przybliżające sylwetkę i nauczanie Papieża Polaka. Serdecznie zachęcamy
do oglądania.

3. W związku z nowymi przepisami pozwalającymi na udział 1 wiernego na 10 m 2 powierzchni
kościoła, od wtorku Msze św. w dni powszednie o godz. 7,oo; 8,oo i 10,oo będą w Kościele
Nawiedzenia, natomiast wieczorne Msze św. i nabożeństwa majowe będą w Kościele
Zasadniczym. Prosimy o zachowywanie przepisowych odległości zarówno w ławkach jak i
podczas przystępowania do Komunii św.
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4. Przypominamy, że nabożeństwa majowe odprawiamy codziennie w łączności z wieczorną
Mszą św. oraz dodatkowo od poniedziałku do piątku o godz. 20,3o.

5. Informujemy, że okazja do spowiedzi św. jest codziennie 10 min. przed każdą Mszą św.

6. W piątek rozpoczynamy Nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, która
przypada 31 maja.

7. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

8. Stowarzyszenie „Alwernia” przy ul. Dworcowej 87 przygotowuje grupę wsparcia dla kobiet
doświadczających przemocy w rodzinie. Bezpłatne zajęcia rozpoczną się 2 czerwca. Jeśli
przepisy epidemiologiczne nie pozwolą na spotkania w siedzibie Stowarzyszenia, zajęcia będą
w trybie online. Szczegóły na plakacie.

9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Jak Wojtyła uczył nas rozmawiać?”; „Po pierwsze miłość. Seksualność według Wojtyły”;
„Święci codzienności” – rozmowa z dr Mileną Kindziuk o sile rodzinnego domu św. Jana Pawła
II i niecodziennym podejściu Wojtyłów do codziennych spraw. Zachęcamy do lektury.

10. W minionym tygodniu próg wieczności z naszej wspólnoty przekroczyli: śp. Barbara
Paszkiewicz lat 81; Artur Krupiński lat 74 i Aleksandra Tuczkowska lat 67,
których ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Miłosiernemu Bogu. Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie……….

11. Na wierne zachowywanie Bożych przykazań przyjmijmy umocnienie Bożym
błogosławieństwem.
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Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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