Ogłoszenia Parafialne na 21 czerwca 2020 roku.

Ogłoszenia Parafialne –

XII Niedziela zwykła „A”

21 czerwca 2020 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy XII Niedzielę zwykłą. Chrystus zapewnia o zatroskaniu Ojca
Niebieskiego o los każdego z nas. Koronka do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo czerwcowe
w łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo.

2. Przypominamy, że nabożeństwa czerwcowe odprawiamy codziennie w łączności z wieczorną
Mszą św. o godz. 18,oo. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

3. Informujemy, że dekretem ks. Biskupa Jana Tyrawy z dniem 27 czerwca br. ks. Maciej
Chmielewski
zostaje przeniesiony do parafii pw. M.B. Królowej Męczenników a
ks. Łukasz Krzewiński
do parafii pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy. Bardzo serdecznie dziękujemy księżom
za posługę duszpasterską w naszej parafii i życzymy owocnej posługi i Bożego
Błogosławieństwa na nowych placówkach. Księże Macieju , Księże Łukaszu Bóg zapłać i
Szczęść Boże !

4. Przypominamy, że od 1 lipca do końca sierpnia w dni powszednie nie będzie Mszy św. o
godz. 10,oo. Od 1 lipca Biuro Parafialne będzie czynne od poniedziałku do czwartku w godz. od
16,oo – 18,oo a w piątki i soboty od godz. 11,oo – 12,oo.
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5. W środę przypada Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Solenizantkom i
Solenizantom życzymy obfitych łask Bożych i skutecznego orędownictwa św. Patrona.

6. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Religijność w oparach lęku” – rozmowa ze stałym diakonem Marcinem Gajdą o wyrzutach
sumienia i zaburzonej pobożności; „Ecce Homo – droga Kościoła” – o św. Bracie Albercie
Chmielowskim; „Eucharystia pozwala żyć” – o uroczystości Bożego Ciała w bydgoskiej
katedrze; „Poczuliśmy siłę” – opór społeczny w latach 1976-1980. Zachęcamy do nabycia i
lektury.

7. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyły: śp. Krystyna Tyborska lat 68; Teresa
Mikołajewska lat 81 i Jolenta Posłuszna lat 96
, które ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…

8. Na odważne wyznawanie Chrystusa przed ludźmi przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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