Ogłoszenia Parafialne na 13 września 2020 roku.

Ogłoszenia Parafialne –

XXIV Niedziela zwykła „A”

13 września 2020 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy XXIV Niedzielę zwykłą, która rozpoczyna X Tydzień Wychowania. W
intencji dzieci i młodzieży oraz wychowawców Koronka do Bożego Miłosierdzia w łączności z
wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo. Zapraszamy do modlitwy w tej intencji. Bóg zapłać za ofiary
złożone dzisiaj na tacę na prace remontowe w naszym Sanktuarium. Wykonano już usunięcie i
zamalowanie zabrudzeń związanych z ogrzewaniem obu kościołów oraz wyremontowano
kaplicę św. Urszuli Ledóchowskiej przy Kościele Nawiedzenia. Obecnie trwa remont elewacji
zewnętrznej oraz wymiana naświetli dachowych Kościoła Nawiedzenia. Koszt wykonania tych
prac szacowany jest na około 350 tys. zł. Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać za materialne
wsparcie dotychczasowym ofiarodawcom i prośba o włączenie się tych, którzy jeszcze tego nie
uczynili. Formą wsparcia naszych poczynań będzie też zakupienie kalendarzy parafialnych jako
cegiełek na ten cel. Można je nabyć przy wyjściu z kościoła, oraz w zakrystii lub Biurze
Parafialnym.

2. Przypominamy, że wznowiliśmy odprawianie Mszy św. w niedziele o godz. 20,oo.

3. Informujemy, że ks. Biskup Jan Tyrawa ze względu na stan zdrowia zwolnił z obowiązków
duszpasterskich w naszej parafii ks. dra Marcina Jiersa i na czas rekonwalescencji przeniósł
do Domu Księży Emerytów. Dziękujemy ks. Marcinowi za jego posługę duszpasterską i
życzymy szybkiego powrotu do pełni sił i zdrowia.

4. W poniedziałek przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Tego dnia o godz. 10,oo w
Bydgoskiej Katedrze ks. biskup Jan Tyrawa odprawi
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Mszę Krzyżma Świętego
i pobłogosławi nowe oleje św., ponieważ ze względu na trwającą pandemię i rygor sanitarny
uroczystość ta nie odbyła się w Wielki Czwartek. Zapraszamy do udziału i wspólnej modlitwy.

5. We wtorek wspomnienie NMP Bolesnej, w środę Świętych Korneliusza – papieża i Cypriana
– biskupa, Męczenników
, a w czwartek 81.
Rocznica napaści Sowieckiej Rosji na Polskę.

6. W piątek obchodzimy Święto Św. Stanisława Kostki – zakonnika, Patrona Polski i polskiej
młodzieży. O godz. 17,oo wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji naszej
młodzieży. Na godz. 18,oo zapraszamy na Mszę św. naszą młodzież, szczególnie wszystkich
kandydatów do bierzmowania z klas VII i VIII szkół podstawowych oraz I i II szkół
ponadpodstawowych. Kandydaci z klas I przynoszą wypełnione deklaracje. Adoracja i Msza św.
wieczorna w Kościele Zasadniczym. Podczas adoracji okazja do spowiedzi św.

7. W dniach 19-20 września br. organizowana jest Pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy
. Koszt 150 zł. z noclegiem. Wyjazd spod Tesco o godz. 7,oo. Informacje u
pani Grażyny
nr tel. 602150707.

8. W przyszłą niedzielę do godz. 14,oo w Biurze Parafialnym będzie przyjmował przedstawiciel
TP KUL. Tego dnia o godz. 11,3o Uroczystość I Komunii św. przeżyje pierwsza grupa uczniów
klas IV. Ze względu na zalecenia sanitarne związane z pandemią, zachęcamy naszych
wiernych, aby w niedzielę 20 i 27 września zechcieli uczestniczyć we Mszy św. o innej godzinie.
Bóg zapłać za zrozumienie.

9. W poniedziałek 12 października br. o godz. 18,45 rozpocznie się cykl 10 Katechez
Przedmałżeńskich z nauką tańca w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego na Osowej Górze.
Szczegóły na plakacie w gablocie ogłoszeń.

10. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Kardynał do zadań specjalnych” – o zmarłym w Krakowie kard. Marianie Jaworskim; „Kwitnący
Krzyż” i „Krzyż to nie totem” – spór o krzyż i drogę krzyża w życiu człowieka; „Argentyński
męczennik ubogich” – o ks. Basilicio Briteza, który nie opuścił powierzonych mu biedaków i
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zmarł na COVID-19; „Człowiek wierzący żyje nadzieją” – rozmowa z ks. biskupem Janem
Tyrawą; „Narodziny ”- fenomen ruchu społecznego, który był zrywem ku wolności. Zachęcamy
do nabycia i lektury.

11. W ubiegłym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Irena Karolak lat 76; Tadeusz
Karolak lat 79; Elżbieta Milak lat 85; Roman Bożyk lat 68; Józef Czelej lat 70; Jerzy
Śmigiel lat 74 i Henryk Śpiewakowski lat 62,
których ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Miłosiernemu Ojcu. Wieczny odpoczynek……….

12. Na wytrwałe praktykowanie miłości bliźniego i wielkoduszne przebaczanie naszym
dłużnikom przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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