Ogłoszenia Parafialne na 31 stycznia 2021 roku

Ogłoszenia Parafialne –

IV Niedziela zwykła „B”

31 stycznia 2021 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy już IV Niedzielę zwykłą. Chrystus Pan pokazuje nam swoją władzę nad
grzechem i złym duchem. W łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo wystawienie
Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia.

2. W poniedziałek 1 lutego o godz. 16,oo na Mszę św. kolędową zapraszamy mieszkańców z ul.
Ks. J. Popiełuszki nr 5 i 7 oraz z domków przy ulicach: Augustowskiej; Białogardzkiej,
Białostockiej, Człuchowskiej, Gorzowskiej i Złotowskiej; a o godz. 18,oo zapraszamy
wszystkich, którzy nie mogli przybyć na wspólną modlitwę w wyznaczonym czasie. Na tym
kończymy nasze tegoroczne kolędowanie. Bardzo serdecznie dziękujemy za indywidualne
zaproszenia oraz za wspólną modlitwę w naszej parafialnej świątyni. Bóg zapłać za wszelkie
ofiary kolędowe na pokrycie pozostałych jeszcze zobowiązań za przeprowadzony remont
elewacji zewnętrznej Kościoła Nawiedzenia.

3. We wtorek przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie nazywane Świętem Matki
Bożej Gromnicznej
. Jest to
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
.
We wtorek Msze św. w Kościele Zasadniczym o godz. 7,oo; 8,oo; 10,oo; 16,oo i 18,oo
. Święcenie świec w łączności z każdą Mszą św. Ofiary zbierane na tacę w tym dniu
przeznaczymy na wsparcie zakonów kontemplacyjnych.

1/3

Ogłoszenia Parafialne na 31 stycznia 2021 roku

4. W piątek będziemy obchodzić wspomnienie św. Agaty – Dziewicy i Męczennicy, a w sobotę
św. Pawła Miki i Towarzyszy – Męczenników
. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia
Bożego błogosławieństwa, orędownictwa św. Patronów oraz wszelkiej pomyślności w życiu
codziennym.

5. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota lutego. Godzina św. w czwartek w
łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo w intencji nowych i świętych powołań do służby
Bożej; nabożeństwo ku czci NSPJ w piątek w łączności z Mszą św. o godz. 7,oo. W piątek o
godz. 17,oo w Kościele Zasadniczym wystawienie i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na
zakończenie Adoracji przed Mszą św. o godz. 18,oo nabożeństwo ku czci NSPJ. 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 Niepokalanemu Sercu Maryi za
grzeszników z rozważaniem fatimskim i indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Zakończenie Adoracji przed Mszą św. o godz. 10,oo. Okazja do spowiedzi św. podczas każdej
Mszy św. oraz w piątek od godz. 17,oo. Ze względu na I piątek miesiąca spowiedź i Msza św.
wieczorna będzie w Kościele Zasadniczym, natomiast od środy pozostałe Msze św. w dni
powszednie będą w Kościele Nawiedzenia z wyjątkiem poniedziałkowych Mszy św.
kolędowych.

6. W przyszłą niedzielę 7 lutego podczas Mszy św. o godz. 10,15 modlić się będziemy w intencji
zamęczonych i zmarłych Sybiraków w 81. Rocznicę Pierwszej Masowej Deportacji Polaków na
Sybir. Po Mszy św. złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zesłańców Sybiru. O godz. 15,oo Koronką
do Bożego Miłosierdzia w Kościele Zasadniczym rozpocznie się spotkanie Żywego Różańca.

7. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku Katolickim” warto
przeczytać: „Pytania o przyszłość życia konsekrowanego” i „Siostry wszystkich bez wyjątków” –
różne kształty życia zakonnego; „Późno nie znaczy gorzej” – o Słudze Bożym Alfonso Ugolinim,
który w wieku 65 lat został kapłanem; „Powołanie – Ziemia Obiecana” – kulisy życia zakonnego
bydgoskich klarysek; „Moc słowa” – refleksje nad niedzielnymi czytaniami. Do „Przewodnika”
dołączony jest Modlitewnik „5 Minut z Bogiem – modlitwa na każdy dzień lutego”. Zachęcamy
do nabycia i lektury.

8. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Edmund Bogusławski lat 83;
Barbara Zaremba lat 80; Helena Sobczak lat 86; Stefan Olszewski lat 84; Jan Kuśmirek lat
83 i Lech Masłowski lat 55
, których
ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie……
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9. Na przyjmowanie otwartym sercem uzdrawiającej mocy Chrystusa przyjmijmy Boże
błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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