Ogłoszenia Parafialne na 5 września 2021 roku.

Ogłoszenia Parafialne –

XXIII Niedziela zwykła „B”

5 września 2021 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy XXIII Niedzielę zwykłą, pierwszą w nowym roku szkolnym i
katechetycznym. Podczas Mszy św. o godz. 11,3o na rozpoczęcie nowego poświęcimy tornistry
i przybory szkolne uczniom klas I rozpoczynającym naukę w Szkole Podstawowej. W łączności
z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo Koronka do Bożego Miłosierdzia. Dzisiaj z racji I niedzieli
miesiąca w Kościele Nawiedzenia po Mszy św. o godz. 7,3o wystawienie Najświętszego
Sakramentu i indywidualna Adoracja. Zakończenie Adoracji po Mszy św. o godz. 13,oo. Udajmy
się tam na chwilę modlitwy prosząc o Boże błogosławieństwo dla uczniów, nauczycieli i
katechetów w nowym roku nauki. O godz. 15,oo Koronką do Bożego Miłosierdzia rozpocznie
się spotkanie Żywego Różańca. Zapraszamy także nowych chętnych.

2. W środę 8 września obchodzimy Uroczystość Narodzenia NMP, Matki Pięknej Miłości – o
dpust w bydgoskiej katedrze
. Uroczysta suma odpustowa o godz. 18,oo. Tego dnia w Kościele Zasadniczym przypada
coroczna wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu. Wystawienie Najświętszego
Sakramentu po Mszy św. o godz. 10,oo i indywidualna Adoracja do godz. 17,45. Zakończenie
Adoracji Nowenną do MB Nieustającej Pomocy. Za względu na Adorację Msza św. o godz.
10,oo i wieczorna o godz. 18,oo będą w Kościele Zasadniczym.

3. Legion Maryi zaprasza na wyjazd do Pierania i Lichenia w sobotę 25 września. Koszt 50 zł.
Zapisy u pani Zosi codziennie po Mszy św. o godz. 10,oo lub telefonicznie 500198911 oraz w
przyszłą niedzielę w salce nr 2.
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4. Wspólnota młodzieżowa „Duc in Altum” zaprasza młodych nie tylko z naszej parafii w
czwartek 9 września na Mszę św. wieczorną o godz. 18,oo i na spotkanie po Mszy św.

5. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zaprasza na spotkania formacyjne w każdą II sobotę
miesiąca o godz. 15,3o w klubie „Emaus”. Pierwsze spotkanie formacyjne 9 października.

6. W przyszłą niedzielę 12 września przeżywać będziemy beatyfikację Matki Róży Czackiej
i Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia
, który erygował naszą parafię. Jako parafialne wotum wdzięczności pragniemy ufundować
portret Błogosławionego Prymasa, który umieścimy w prezbiterium nad Bł. ks. Jerzym
Popiełuszką. Ofiary zbierane na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczymy na ten cel.

7. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” można przeczytać:
„Przerwana cisza” – rozważanie Słowa Bożego; „Z apokryfu do kalendarza liturgicznego” – o
narodzeniu NMP; „Jak modlić się liturgią” – rozmowa z dominikaninem o. Dominikiem
Jurczakiem; „Czas to miłość” – jak tę cnotę praktykował w życiu Prymas Tysiąclecia.
Zachęcamy do nabycia i lektury.

8. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczył śp. Tadeusz Wildhirt lat 99, którego ze
wszystkimi Zmarłymi powierzamy Miłosiernemu Ojcu. Wieczny odpoczynek……………..

9. Na otwartość naszych serc na łaski Chrystusa Pana przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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