Ogłoszenia Parafialne na 31 maja 2020 roku.

Ogłoszenia Parafialne –

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego „A”

31 maja 2020 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Razem z Maryją i Apostołami
gromadzimy się w naszym parafialnym Wieczerniku, aby przyjąć dary i moc Ducha Świętego.
Koronka do Bożego Miłosierdzia i ostatnie nabożeństwo majowe w łączności z wieczorną Mszą
św. o godz. 18,oo.
Przypomina
my że do odwołania nie ma niedzielnej Mszy św. o godz. 20,oo.

2. Jutro II dzień „Zielonych Świąt” – Święto NMP Matki Kościoła. Msze św. o godz. 7,oo;
8,oo; 10,oo i 18,oo w Kościele Zasadniczym. Tego dnia przypada też Międzynarodowy Dzień
Dziecka. Pamiętajmy w naszych modlitwach o najmłodszych.

3. W związku z dalszym cofaniem restrykcji pandemijnych informujemy, że Biuro Parafialne od
poniedziałku do czwartku będzie czynne w godz. 16,oo-17,3o we wszystkich sprawach. W piątki
i soboty Biuro Parafialne czynne bez zmian tj. w godz. 11,oo-12,oo. Informujemy także, że od
wtorku Msze św. w dni powszednie odprawiamy w Kościele Nawiedzenia.

4. Od jutra rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe, które będziemy odprawiać codziennie w
łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo. Zapraszamy.

5. W środę przypada wspomnienie św. Męczenników ugandyjskich Karola Lwangi i Towarzyszy
; w czwartek
Święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
a w piątek
wspomnienie św. Bonifacego – Biskupa i Męczennika
. Wszystkim Solenizantom życzymy obfitości Bożych łask, opieki Maryi i orędownictwa Świętych
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Patronów.

6. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota czerwca. Godzina Święta w
czwartek w łączności z nabożeństwem czerwcowym, nabożeństwo maryjne w sobotę w
łączności z Mszą św. o godz. 7,oo. Po Mszy św. o godz. 8,oo w sobotę wystawienie
Najświętszego Sakramentu, różaniec z rozważaniem fatimskim i indywidualna Adoracja
Najświętszego Sakramentu. Zakończenie Adoracji ok. godz. 10,oo. Ze względu na odwiedziny
chorych po domach (każdy kapłan obchodzi 2 trasy tj. ok. 60 chorych) w sobotę 6 czerwca nie
będzie Mszy św. o godz. 10,oo. Zakończenia Adoracji dokona kapłan obchodzący chorych
najbliżej kościoła w okolicach godziny 10,oo.

7. Chorych i osoby w podeszłym wieku odwiedzimy w sobotę 6 czerwca. Ze względu na
to, że ilość chorych jest duża, a obchodzących kapłanów tylko 3 prosimy, aby chorzy nie byli na
czczo i uzbroili się w cierpliwość, gdyż odwiedziny kapłana mogą być znacznie później niż
dotychczas, kiedy obchód chorych dokonywany był przez 6 kapłanów. Zgłoszenia chętnych w
zakrystii lub Biurze Parafialnym do czwartku włącznie.

8. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Najświętszej Trójcy, która w Polsce kończy
czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej
.
Okazja do spowiedzi św. w tym tygodniu codziennie 15 min. przed każdą Mszą św., a
wieczorami od godz. 17,3o.
Z racji I niedzieli miesiąca w przyszłą niedzielę do godz. 14,oo indywidualna Adoracja
Najświętszego Sakramentu.

9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Wieczernik dzieje się dziś” – o uroczystości Zesłania Ducha Świętego przeżywanej dzisiaj w
Kościele; „Co nam zostało z Wojtyły?” – rozmowa z ks. prof. Henrykiem Seweryniakiem;
„Święty Jan Paweł II – głosiciel prawdy” – o setnej rocznicy urodzin papieża obchodzonej w
bydgoskiej katedrze. Do „Przewodnika” dołączony jest Modlitewnik 5 minut z Bogiem na każdy
dzień czerwca. Zachęcamy do nabycia i religijnej lektury.

10. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Danuta Weckwerth lat 74; Teresa
Kaczyńska lat 89; Tomasz Raszkiewicz lat 58; Jerzy Różański lat 91 i Hanna Stankiewicz
lat 45
, których ze wszystkimi
Zmarłymi polecamy łaskawości Miłosiernego Boga. Wieczny odpoczynek………….
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11. Na owocne działanie w nas Ducha Świętego przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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