Ogłoszenia Parafialne na 24 maja 2020 r.

Ogłoszenia parafialne –

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego „A”

24 maja 2020 r.

1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która przypomina
każdemu chrześcijaninowi cel naszego ziemskiego pielgrzymowania jakim jest niebo. W
łączności w wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo nabożeństwo majowe i Koronka do Bożego
Miłosierdzia. Przypominamy, że do odwołania zawiesiliśmy odprawianie niedzielnej Mszy św. o
godz. 20,oo. Intencje mszalne z tej godziny odprawiamy o godz. 18,oo.

2. Przypominamy również, że nabożeństwa majowe odprawiamy codziennie w łączności z
wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo oraz od poniedziałku do piątku o godz. 20,3o w Kościele
Zasadniczym. Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego w łączności z
nabożeństwami majowymi.

3. W poniedziałek 25 maja w łączności z Mszą św. i nabożeństwem majowym będzie też
nabożeństwo ku czci św. Ojca Pio w 133 rocznicę jego urodzin. Tego dnia 7 rocznicę święceń
kapłańskich będzie przeżywał ks. Łukasz. Wspierajmy jego kapłańską posługę naszą modlitwą.

4. We wtorek we wspomnienie św. Filipa Neri – kapłana, przypada Dzień Matki. W tym dniu 47
rocznicę święceń kapłańskich będzie obchodził ks. biskup Jan Tyrawa. Pamiętajmy w naszych
modlitwach o tych, które wydały nas na świat i o naszym Arcypasterzu.

5. W czwartek 28 maja przypada 39 rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała
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Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia
. Módlmy się o jak
najszybsze ustanie pandemii i wyznaczenie nowego terminu beatyfikacji tego Wielkiego
Prymasa. Tego dnia przypada też 10 rocznica święceń kapłańskich ks. Marcina. Módlmy się o
jego szybki powrót do zdrowia i pełni sił.

6. W piątek obchodzimy wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej – dziewicy, patronalne Święto
naszych sióstr urszulanek. Za wstawiennictwem ich świętej Założycielki wypraszajmy dla nich
potrzebne Boże łaski. Wszystkim księżom Jubilatom, Solenizantkom i Solenizantom tego
tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości Bożych łask oraz wszelkiej
pomyślności.

7. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy okres
wielkanocny. Jednak decyzją ks. biskupów
w Polsce czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej kończy się 7 czerwca w
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
Kto jeszcze nie dopełnił tego obowiązku prosimy, aby to uczynił w ciągu najbliższych 2 tygodni.
Okazja do spowiedzi św. jest 10 min. przed każdą Mszą św.

8. Chorych i osoby w podeszłym wieku nawiedzimy z sakramentami św. w domach w sobotę 6
czerwca
.
Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii lub telefonicznie w Biurze Parafialnym do czwartku 4
czerwca włącznie.

9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć najnowszy numer „Przewodnika Katolickiego”. Warto w
nim przeczytać: „Tam, gdzie ludzie się znają” – o pomocy Parafialnych Zespołów Caritas;
„Wincentyńska tarcza” – o charytatywnej pomocy samotnym i potrzebującym bydgoskich księży
misjonarzy św. Wincentego a Paulo; „Nieludzka Europa ?” – rozmowa z ks. biskupem
Krzysztofem Zadarką odpowiedzialnym w Kościele za imigrantów; „Ziemia to nie hotel” –
rozmowa o ekologii po pandemii z prof. Magdaleną Kuchcik – klimatologiem; „Było w nim coś z
chrześcijańskiego rycerza” – o gen. Władysławie Andersie. Zachęcamy do nabycia i lektury.

10. W ostatnim tygodniu próg wieczności z naszej parafialnej wspólnoty przekroczyli: śp. Aniela
Szcześniak lat 83; Jan Bekisz lat 68; Leon Duczmal lat 86; Róża Przesławska lat 84; Jerzy
Łybek lat 64 i Danuta Wullert lat 91
, których ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz
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im dać Panie…………`

11. Na wytrwałe podążanie za Chrystusem ku niebu przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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