Ogłoszenia Parafialne na 29 sierpnia 2021 roku.

Ogłoszenia Parafialne –

XXII Niedziela zwykła „B”

29 sierpnia 2021 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy XXII Niedzielę zwykłą, ostatnią podczas tegorocznych wakacji.
Podziękujmy Bogu za szczęśliwie przeżyty czas wypoczynku. W tej intencji zapraszamy na
Koronkę do Bożego Miłosierdzia w łączności z wieczorną Mszą św.
Natomiast w przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11,3o modlić się będziemy o Boże
błogosławieństwo w nowym roku szkolnym i katechetycznym dla uczniów, nauczycieli i
katechetów
.
Podczas tej Mszy św. poświęcimy tornistry i przybory szkolne uczniom rozpoczynającym
naukę w Szkole Podstawowej
. Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich uczniów, ich Rodziców, nauczycieli i
katechetów.

2. We wtorek przypada Święto rocznicy poświęcenia bydgoskiej katedry; w środę 82. Rocznica
wybuchu II wojny światowej
, zapraszamy do modlitwy w intencji ofiar wojny i o pokój w świecie;
w piątek wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego – papieża i Doktora K-ła
. Obchodzącym Imieniny życzymy obfitości Bożych łask oraz wszelkiej pomyślności i zdrowia.

3. Od środy 1 września wznawiamy odprawianie Mszy św. w dni powszednie o godz.
10,oo . W łączności z tą Mszą św. nabożeństwo ku czci św. Józefa.

4. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota września. Godzina św. w czwartek
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w łączności z wieczorną Mszą św.; po Mszy św. Stowarzyszenia Wspierania Powołań zaprasza
na spotkanie w Sali Konferencyjnej na plebanii; nabożeństwo ku czci NSPJ w piątek w
łączności z Mszą św. o godz. 7,oo oraz na zakończenie Adoracji przed Mszą św. wieczorną.
Okazja do spowiedzi św. w piątek podczas porannych Mszy św., a po południu od godz. 16,3o.
W związku ze spowiedzią I piątkową wystawienie i Adoracja Najświętszego Sakramentu w
Kościele Zasadniczym od godz. 16,3o. Nabożeństwo maryjne w sobotę w łączności z Mszą św.
o godz. 7,oo. Z racji I soboty miesiąca po Mszy św. o godz. 8,oo wystawienie Najświętszego
Sakramentu, różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi za grzeszników z
rozważaniem fatimskim oraz indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończenie
Adoracji przed Mszą św. o godz. 10,oo.

5. W sobotę 4 września w godz. przedpołudniowych z sakramentami św. nawiedzimy naszych
chorych i osoby w podeszłym wieku. Wszystkich chętnych prosimy zgłaszać w zakrystii lub
Biurze Parafialnym do wtorku włącznie.

6. W sobotę 4 września po Mszy św. o godz. 8,oo z katedry bydgoskiej wyruszy kolejna piesza
pielgrzymka do Byszewa organizowana przez Bractwo Oblatów św. Brygidy.

7. W niedzielę 5 września o godz. 13,oo w kinie Pomorzanin odbędzie się pokaz filmu pt.
„Położna”, który opowiada o losach Stanisławy Leszczyńskiej, bohaterskiej położnej, która w
Auschwitz przyjęła ponad trzy tysiące porodów, w nieludzkich warunkach nie tracąc ani jednego
dziecka.

8. Jeszcze dzisiaj można zapisywać się na wyjazd do Warszawy na beatyfikację Kard. Stefana
Wyszyńskiego w niedzielę 12 września. Spotkanie wyjeżdżających w piątek 3 września po
wieczornej Mszy św. Zapraszamy.

9. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 7,3o w Kościele Nawiedzenia wystawienie i
Adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I niedzieli miesiąca w intencji uczniów, nauczycieli i
katechetów w nowym roku szkolnym i katechetycznym. Zakończenie Adoracji po Mszy św. o
godz. 13,oo.

10. Przy wyjściu z kościoła lub w zakrystii można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto
przeczytać: „Powierzchownie piękni” – rozważanie Liturgii Słowa; „20 lat zniweczonych w 20
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dni” – afgański dramat; „Wentyl bezpieczeństwa” – rozmowa z s. Beatą Zawiślak – urszulanką,
która jest katechetką i redaktorką podręczników do religii; „Eucharystia – oczywistość
przeżywana na nowo” – rozmowa z o. Dominikiem Jurczakiem – dominikaninem o tym, jak
przekonać młodych do pójścia w niedzielę do kościoła. Zachęcamy do nabycia i lektury.

11. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyły: śp. Wera Rajmuniak lat 78 i Ewa
Kowalska lat 75
, które ze
wszystkimi naszymi Zmarłymi powierzamy Miłosiernemu Bogu. Wieczny
odpoczynek…………….

12. Na nowy rok nauki i pracy przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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