Ogłoszenia Parafialne na 30 sierpnia 2020 roku.

Ogłoszenia Parafialne –

XXII Niedziela zwykła „A”

30 sierpnia 2020 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy XXII Niedzielę zwykłą, ostatnią w czasie tegorocznych wakacji. O godz.
11,3o Msza św. dla dzieci i młodzieży z podziękowaniem za szczęśliwie przeżyte wakacje, z
prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w nowym roku szkolnym i katechetycznym. Podczas
tej Mszy św. poświęcenie nowych tornistrów i przyborów szkolnych. Koronka do Bożego
Miłosierdzia w łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo.

2. Informujemy, że ks. biskup Jan Tyrawa z dniem 31 sierpnia przenosi ks. Marcina Szustera do
parafii pw. NSPJ w Bydgoszczy. Dziękujemy ks. Marcinowi za jego młodzieńczy optymizm,
gorliwą gotowość do współpracy i pogodę ducha. Życzymy obfitości Bożych łask na nowej
placówce, trwałych owoców duszpasterskiej posługi, opieki Maryi Matki kapłanów oraz ludzkiej
życzliwości. Księże Marcinie, Bóg zapłać za wszystko i szczęść Boże!

3. Od poniedziałku Msze św. w dni powszednie będziemy ponownie odprawiać w Kościele
Nawiedzenia. Od wtorku 1 września wznawiamy Msze św. w dni powszednie o godz. 10,oo; a
od niedzieli 6 września niedzielne Msze św. o godz. 20,oo.

4. Z radością zawiadamiamy, że we wtorek 1 września w Łodzi ks. Arcybiskup Grzegorz Ryś
udzieli święceń kapłańskich diakonowi Damianowi Lenckowskiemu, misjonarzowi z Nigerii. Ks.
Damian Mszę św. Prymicyjną odprawi w naszej parafii w najbliższą niedzielę 6 września o
godz. 10,15
. i udzieli prymicyjnego błogosławieństwa. Zapraszając na tę uroczystość zachęcamy do
modlitwy w jego intencji.
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5. Bardzo serdecznie dziękujemy ks. Jerzemu Gugale ze Zgromadzenia Księży Pallotynów za
gościnę w naszej parafii i wygłoszone Słowo Boże.

6. W tym tygodniu obchodzimy: w poniedziałek święto Rocznicy Poświęcenia Bydgoskiej
Katedry
; we wtorek 81. Rocznicę wybuchu II
wojny światowej
aw
czwartek
wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego – papieża i Doktora K-ła
. W tym tygodniu przypadają też
I czwartek, piątek i sobota września
. Godzina św. w czwartek w łączności z wieczorną Mszą św. i modlitwą o nowe powołania do
Służby Bożej; po Mszy św. spotkanie Stowarzyszenia Wspierania Powołań w Sali
Konferencyjnej na plebanii; nabożeństwo ku czci NSPJ w piątek w łączności z Mszą św. o godz.
7,oo i 18,oo. Od września w I piątki miesiąca wprowadzamy o godz. 17,oo wystawienie i
indywidualną Adorację Najświętszego Sakramentu w Kościele Nawiedzenia; zakończenie
Adoracji przed Mszą św. wieczorną o godz. 18,oo; nabożeństwo maryjne w sobotę w łączności
z Mszą św. o godz. 7,oo. Po Mszy św. o godz. 8,oo wystawienie Najświętszego Sakramentu,
różaniec wynagradzający z rozważaniem fatimskim i indywidualna Adoracja do godz. 10,oo.
Okazja do spowiedzi św. podczas każdej Mszy św.
Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży, szczególnie kandydatów do bierzmowania w piątek
od godz. 17,3o w Kościele Nawiedzenia.
Msza św. wieczorna w piątek będzie w Kościele Nawiedzenia.

7. Przypominamy naszym wiernym, że z powodu trwającej pandemii koronawirusa w kościele
obowiązuje zasłanianie ust i nosa, oraz zachowanie społecznego dystansu.
Przy wejściu do kościoła, pod chórem do dyspozycji wiernych jest płyn do dezynfekcji rąk.

8. Chorych i osoby w podeszłym wieku nawiedzimy z sakramentami św. w sobotę 5
września w godz. przedpołudniowych . Ze względu na trwającą pandemię odwiedzimy
tylko tych, którzy zostaną zgłoszeni
. Zgłoszenia
chętnych zarówno stałych jak i jednorazowych przyjmujemy w zakrystii lub Biurze Parafialnym
do czwartku włącznie.

9. Bractwo Oblatów św. Brygidy organizuje w sobotę 5 września XXXI Pieszą Pielgrzymkę do
Byszewa. Rozpoczęcie Mszą św. w katedrze o godz. 8,oo.
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10. W przyszłą niedzielę w Kościele Nawiedzenia o godz. 16,oo Koronką do Bożego
Miłosierdzia rozpocznie się spotkanie Żywego Różańca. Z racji I niedzieli miesiąca do godz.
14,oo w Kościele Nawiedzenia będzie wystawienie i indywidualna Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Zachęcamy do osobistej modlitwy w intencji ks. Prymicjanta oraz o Boże
błogosławieństwo dla uczniów i nauczycieli w nowym roku szkolnym.

11. Przy wyjściu z kościoła przy stolikach pod chórem można nabyć kalendarz parafialny na
przyszły rok, jako cegiełkę na prace remontowe planowane jeszcze w tym roku w naszym
Sanktuarium. Bóg zapłać za wszelkie ofiary. Zachęcamy też do nabycia prasy katolickiej. W
„Przewodniku Katolickim” warto przeczytać: „Profanacja i symbole” – zagadnienia prawne
związane z tym problemem; „Wyspa nadziei” i „W szkole przyjaźni” – o problemach uchodźców
na wyspie Lesbos; „Ciotka Wanda od Polski niepodległej” – o niezwykłej wizjonerce, Wandzie
Malczewskiej, ciotce malarza Jacka Malczewskiego; „Ile wie Jezus?” – rozmowa Moniki
Białkowskiej z ks. prof. Henrykiem Seweryniakiem. Do „Przewodnika” dołączony jest
„Modlitewnik na każdy dzień września”.

12. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty próg wieczności przekroczyli: śp. Edward
Jędrzejewski lat 86; Irena Obiała lat 89; Józef Czajkowski lat 87; Czesław Ereński lat 79 i
Wanda Pauka lat 89
, których ze wszystkimi Zmarłymi polecamy Miłosiernemu Ojcu. Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie…………….

13. Na trud podążania za Chrystusem i radość naśladowania Go w naszym życiu przyjmijmy
Boże błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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