Ogłoszenia Parafialne na 12 września 2021 roku.

Ogłoszenia Parafialne –

XXIV Niedziela zwykła „B”

Beatyfikacja Stefana kardynała Wyszyńskiego

i Matki Elżbiety Róży Czackiej

12 września 2021 roku.

1. Dzisiaj – w XXIV Niedzielę zwykłą – przeżywamy w naszej Ojczyźnie uroczystość
beatyfikacji
Stefana
kardynała Wyszyńskiego
, Prymasa Tysiąclecia i
matki Elżbiety Róży Czackiej
, założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach oraz Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża
. Wdzięczni jesteśmy Bożej Opatrzności, że w tych trudnych czasach wynosi na ołtarze i daje
nam nowych Orędowników, abyśmy skutecznie mogli realizować nasze chrześcijaństwo. W
łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo dziękczynna Koronka do Bożego Miłosierdzia za
tę beatyfikację.

Jako wotum wdzięczności za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, który erygował i często
nawiedzał naszą parafię pragniemy umieścić w prezbiterium nad wizerunkiem bł. ks. Jerzego
portret błogosławionego Ks. Prymasa. Poświęcenie tego obrazu planujemy 17 października br.
podczas Mszy św. telewizyjnej o godz. 13,oo. Już dziś zapraszamy wszystkich Parafian na tę
uroczystość. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę na to parafialne wotum wdzięczności.
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2. W naszej świątyni została umieszczona okolicznościowa wystawa poświęcona osobie i
posłudze bł. Prymasa Tysiąclecia . Zachęcamy do obejrzenia tej wystawy.

3. W tym tygodniu będziemy obchodzić: w poniedziałek wspomnienie św. Jana Chryzostoma,
biskupa i Doktora K-ła; we wtorek
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego;
w środę
wspomnienie NMP Bolesnej
; w czwartek
wspomnienie świętych Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa – Męczenników
;
w piątek 82. rocznica sowieckiej agresji na Polskę, Dzień Sybiraka
; w sobotę
Święto Św. Stanisława Kostki
, zakonnika – Patrona Polski. Wszystkim obchodzącym swoje imieniny życzymy Bożych łask w
obfitości, zdrowia, opieki Maryi i wstawiennictwa św. Patronów oraz ludzkiej życzliwości.

4. W przyszłą niedzielę do puszek będziemy zbierać ofiary pieniężne na pomoc dla
Afganistanu.

5. W dniach 18-25 września br. w kościele o.o. Jezuitów w Bydgoszczy odbędzie się
Peregrynacja Relikwii i Ikony św. Ignacego Loyoli. Szczegółowy program znajduje się na
afiszach.

6. W niedzielę 19 września ulicami naszego miasta po raz dziewiąty przejdzie Bydgoski
Marsz dla Życia i Rodziny
, który rozpocznie się Mszą św. o godz. 12,3o w bydgoskiej katedrze. Ze względu na pandemię
Marsz o godz. 14,oo wyruszy w trzech grupach: I ze Starego Rynku; II z ul. Przyrzecze a III z ul.
Grodzkiej. Wszystkie grupy przejdą ulicami: Mostową, Gdańską, Al. Mickiewicza,
Szymanowskiego do Bazyliki św. Wincentego a Paulo. Marsz zakończy się piknikiem rodzinnym
na placu przy Bazylice. Zachęcamy parafian do udziału w tym Marszu.

7. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Przyjaciele wspólnej drogi” – o współpracy i przyjaźni nowych błogosławionych; „Wspaniały
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Kościół” – rozważanie liturgii Słowa Bożego; „Doświadczyły cudu” – o uznanych przez Kościół,
koniecznych do beatyfikacji cudach za przyczyną nowych błogosławionych; „Patriotyzm
prymasa” – kolejna odsłona prawdy o błogosławionym prymasie Polski; „Przyjaźń wystawiona
na próbę” – wzajemne relacje kard. Wojtyły i kard. Wyszyńskiego. Zachęcamy do nabycia i
lektury.

8. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Maria Kurbasów lat 84; Irena
Muszyńska lat 71; Leopold Rekowski lat 80; Alicja Lehmann lat 71; Zofia Wieczorek lat 87
i Krystyna Plener lat 73
, których ze
wszystkimi Zmarłymi powierzamy Miłosiernemu Bogu. Wieczny odpoczynek…………

9. Na wytrwałe dawanie odpowiedzi Chrystusowi codziennym życiem przyjmijmy Boże
błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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