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Ogłoszenia Parafialne – Uroczystość 

  

Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej „C”

  

16 czerwca 2022 roku.

  

  

1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. W Boże Ciało
Msze św. o godz. 7,3o; 9,oo; 10,15 – po której wyruszy Procesja Eucharystyczna do czterech
ołtarzy. Procesja Eucharystyczna przejdzie nast. trasą: z Kościoła Zasadniczego ul. Ks. J.
Popiełuszki, Białogardzką, Białostocką, Łomżyńską i ks. J. Popiełuszki. Zakończenie przed
Kościołem Nawiedzenia. W miejsce Mszy św. o godz. 11,3o i 13,oo będzie jedna Msza św. po
zakończeniu procesji, gdyż udział w procesji nie zwalnia z obowiązku uczestniczenia we Mszy
św. Ostatnia Msza św. o godz. 18,oo. 
Dzisiaj nie będzie Mszy św. o godz. 20,oo.

  

2. Przez Oktawę Bożego Ciała nabożeństwa czerwcowe i procesje Eucharystyczne codziennie
w łączności z wieczorną Mszą św. Zapraszamy wszystkich a szczególnie dzieci I Komunijne do
licznego udziału przez całą Oktawę.

  

3. Dzisiaj przypada 37. rocznica powstania Bractwa Oblatów Św. Brygidy Domu Bydgoskiego.
Gratulując osiągnięć i wytrwałości zachęcamy nowych chętnych do wstąpienia do Bractwa.

  

4. Dzisiaj też, okazji 18. Rocznicy powstania naszej diecezji o godz. 17,3o na Wyspie Młyńskiej
rozpocznie się Koncert Ewangelizacyjny „Osiemnaście i już”. Serdecznie zapraszamy do
wspólnego świętowania.
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5. W niedzielę 19 czerwca podczas Mszy św. o godz. 11,3o uczniowie klas IV przeżywać będą
Rocznicę I Komunii św. Okazja do spowiedzi św. dla dzieci rocznicowych w sobotę 18 czerwca
o godz. 16,oo w Kościele Nawiedzenia. Prosimy Rodziców i katechetów, by pomogli tym
dzieciom przeżyć rocznicową uroczystość.

  

6. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Sekret mesjański” i „Badanie opinii” – refleksja nad Słowem Bożym; „Bóg miłości” – wnikanie w
żar „gorejącego ogniska miłości” Serca Jezusowego; „Rodzina to zadanie” – analiza zmian w
polskiej rodzinie na przestrzeni trzydziestu lat; „Problemy z masową katechezą w szkołach” –
rozmowa z ks. dr. Tomaszem Adamczykiem – wykładowcą na KUL. Zachęcamy do nabycia i
lektury.

  

7. Na pogłębienie wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w tajemnicy Eucharystii przyjmijmy
Boże błogosławieństwo.

  

  

Proboszcz

  

Ks. Józef Kubalewski
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