Ogłoszenia Parafialne na 3 października 2021 roku.

Ogłoszenia Parafialne –

XXVII Niedziela zwykła „B”

3 października 2021 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy XXVII Niedzielę zwykłą. W Ewangelii św. Pan Jezus potwierdza
świętość i nierozerwalność sakramentu małżeństwa. Z racji I niedzieli miesiąca w Kościele
Nawiedzenia wystawienie i Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Udajmy się tam na chwilę modlitwy w intencji osoby i posługi naszego pasterza ks. Biskupa
Krzysztofa Włodarczyka.
Zakończenie Adoracji po Mszy św. o godz. 13,oo. O godz. 15,oo Koronką do Bożego
Miłosierdzia w Kościele Nawiedzenia rozpocznie się spotkanie Żywego Różańca. Nabożeństwo
różańcowe w Kościele Zasadniczym o godz. 17,3o.

2. Przypominamy, że nabożeństwa różańcowe odprawiamy w dni powszednie o godz. 9,3o w
Kościele Nawiedzenia; od poniedziałku do czwartku o godz. 17,oo dla dzieci w Kościele
Nawiedzenia i codziennie o godz. 17,3o w Kościele Nawiedzenia; a w soboty i niedziele w
Kościele Zasadniczym. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

3. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 9,oo celebrowanej przez ks. Biskupa Krzysztofa Włodarcz
yka
wyruszył po raz VI maraton i po raz XXIX bieg sztafetowy ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W
ten sposób rozpoczną się obchody XXXVII Rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego. W
sobotę 16 października po Mszy św. o godz. 7,oo wyruszy po raz ósmy Pielgrzymka Rowerowa
szlakiem męczeńskiej śmierci z Bydgoszczy do Włocławka. W niedzielę 17 października o
godz. 13,oo zostanie odprawiona uroczysta Msza św. o rychłą kanonizację bł. ks. Jerzego
transmitowana przez TV Polonia. Wreszcie we wtorek 19 października o godz. 17,oo zostanie
odprawiony różaniec z rozważaniami bł. ks. Jerzego i o godz. 18,oo Msza św. o Jego
kanonizację w 37. Rocznicę Jego Męczeństwa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
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4. W tym tygodniu obchodzimy: w poniedziałek wspomnienie św. Franciszka z Asyżu; we
wtorek
ws
pomnienie św. Faustyny – zakonnicy
; w czwartek
wspomnienie NMP Różańcowej
. Wszystkim Solenizantom życzymy obfitości Bożych łask, opieki Maryi i orędownictwa św.
Patronów.

5. W tym tygodniu przypada też I czwartek miesiąca. Godzina św. w łączności z nabożeństwem
różańcowym o godz. 17,3o. Po Mszy św. o godz. 18,oo Stowarzyszenie Wspierania Powołań
zaprasza na spotkanie w Sali Konferencyjnej na plebanii.

6. W przyszłą niedzielę 10 października będziemy przeżywać XXI Dzień Papieski. Diecezjalne
obchody tego wydarzenia będą miały miejsce w kościele pw. Świętej Trójcy, gdzie o godz.
12,oo zostanie odprawiona Eucharystia pod przewodnictwem
ks. Biskupa Krzysztofa Włodarczyka Biskupa Bydgoskiego
. Zachęcamy do udziału młodzież naszej parafii, szczególnie młodych przygotowujących się do
zawarcia sakramentu małżeństwa. Po Eucharystii przygotowano nabożeństwo uwielbienia,
świadectwa i konferencję tematyczną. Tego dnia nasi harcerze zbierać będą do puszek ofiary
na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

7. Nasz chór parafialny „Exsultate Deo” serdecznie zaprasza wszystkich, którzy lubią śpiewać
do włączenia się w prace chóru. Znajomość nut nie jest konieczna. Próby chóru we wtorki dla
panów a w czwartki dla pań o godz. 18,oo w salce nr 2. Obecnie chór przygotowuje pieśni i
kolędy na koncerty w listopadzie i grudniu. Zapraszamy.

8. W poniedziałek 11 października o godz. 20,oo w Klubie „Emaus” rozpoczną się katechezy
neokatechumenalne
dla wszystkich chętnych pragnących odzyskać lub pogłębić swoją wiarę. Zapraszamy młodych i
starszych. Chrystus nas kocha i na nas czeka.

9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Proste – nie przeszkadzaj” – rozważanie Słowa Bożego; „Mówi zza grobu” – o św. Franciszku
z Asyżu; „Wstawiennictwo Maryi” i „Prowadzi ich różaniec” – różaniec modlitwą dla wszystkich;
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„Oddaję swoje serce, talenty i charyzmaty” oraz „Mam służyć jak Dobry Pasterz” – rozmowa z
naszym nowym biskupem. Zachęcamy do nabycia i lektury.

10. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Genowefa Kopczyńska lat 86;
Ewa Wadzińska lat 61; Franciszek Maziarka lat 90; Antoni Rzóska lat 90 i Franciszk
Wojciechowski lat 87
, których ze
wszystkimi Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek……….

11. Na wierne wypełnianie naszego powołania przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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