Ogłoszenia Parafialne na 3 czerwca 2021 roku.

Ogłoszenia Parafialne –

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

3 czerwca 2021 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej określaną mianem
Bożego Ciała
, a także
I czwartek miesiąca
. Msze św. o godz. 7,3o; 9,oo; 10,15. W łączności z tą Mszą św. Godzina święta, a po niej
Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy. W związku z zaleceniem Kurii Bydgoskiej
procesja odbędzie się wokół kościoła. W Boże Ciało prosimy nie parkować przed Kościołem
Zasadniczym, aby umożliwić swobodne przejście procesji. Prosimy o zachowanie dystansu i
przestrzeganie przepisów sanitarnych. Bezpośrednio po procesji Msza św., gdyż udział w
procesji nie zwalnia z obowiązku uczestniczenia w tym dniu we Mszy św. Dzisiaj nie będzie
Mszy św. o godz. 13,oo i 20,oo. Wieczorna Msza św. o godz. 18,oo. Przez całą Oktawę Bożego
Ciała Msze św. wieczorne połączone z nabożeństwem czerwcowym i Procesją Eucharystyczną
będziemy odprawiać o godz. 18,oo w Kościele Zasadniczym. Zachęcamy do wspólnej modlitwy
i oddania czci Chrystusowi Eucharystycznemu.

2. Jutro I piątek miesiąca. Nabożeństwo I piątkowe w łączności z Mszą św. o godz. 7,oo.
Okazja do spowiedzi św. podczas każdej Mszy św. O godz. 17,oo w Kościele Zasadniczym
wystawienie i Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą zakończymy przed wieczorną Mszą
św. Podczas Adoracji okazja do spowiedzi św. W I sobotę nabożeństwo maryjne w łączności z
Mszą św. o godz. 7,oo. Po Mszy św. o godz. 8,oo w Kościele Nawiedzenia wystawienie
Najświętszego Sakramentu, różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi za
grzeszników z rozważaniem fatimskim. Zakończenie Adoracji przed Mszą św. o godz. 10,oo. W
sobotę obchodzimy wspomnienie św. Bonifacego – Biskupa i Męczennika.

3. W zakrystii można się zapisywać na 4. dniową pielgrzymkę na beatyfikację Prymasa
Tysiąclecia oraz śladami kard. Stefana Wyszyńskiego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Szczegółowe informacje znajdują się na plakatach. Serdecznie zapraszamy.
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4. Spotkanie Żywego Różańca odbędzie się w niedzielę 6 czerwca w Kościele Nawiedzenia.
Rozpoczęcie Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15,oo. Z racji I niedzieli miesiąca po
Mszy św. o godz. 7,3o w Kościele Nawiedzenia wystawienie i indywidualna Adoracja
Najświętszego Sakramentu. Zakończenie Adoracji po Mszy św. o godz. 13,oo.

5. Przy wyjściu z kościoła lub w zakrystii można nabyć najnowszy numer „Przewodnika
Katolickiego”. Warto w nim przeczytać: „Życie splecione ze światłem” – postać i dzieło Sługi
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu oazowego „Światło-Życie”; „Kościół jest
apostolski” – rozmowa Moniki Białkowskiej z ks. Prof. Henrykiem Seweryniakiem; „Sandra
Sabattini: życie, które nie jest moje” – sylwetka 23 letniej Włoszki, która 24 października
zostanie beatyfikowana; „Najprostsze lekarstwo” – dobroczynny wpływ snu. Zachęcamy do
nabycia i religijnej lektury.

6. Na oddawanie godnej czci i chwały Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie
przyjmijmy wsparcie Bożym błogosławieństwem.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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