
Ogłoszenia Parafialne na 7 sierpnia 2022 roku.

Ogłoszenia Parafialne – 

  

XIX Niedziela zwykła „C”

  

7 sierpnia 2022 roku.

  

  

1. Dzisiaj przeżywamy XIX Niedzielę zwykłą. Chrystus Pan zaprasza nas do czujności i troski
o swoje przygotowanie na moment ostatecznego spotkania z Panem życia. Z racji I niedzieli
sierpnia po Mszy św. o godz. 7,3o w Kościele Nawiedzenia wystawienie i indywidualna
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończenie Adoracji po Mszy św. o godz. 13,oo.
Wejdźmy tam na chwilę naszej osobistej rozmowy z Chrystusem.

  

2. Bardzo serdecznie dziękujemy paniom z Caritas, Legionu Maryi, Żywego Różańca i
wszystkim, którzy przygotowali posiłek lub złożyli ofiarę na ugoszczenie pieszych pielgrzymów z
Gdyni. Bóg zapłać wszystkim za okazane serce.

  

3. Legion Maryi 20 sierpnia organizuje wyjazd do Pierania i Lichenia. Koszt 55 zł. Zapisy dzisiaj
po Mszy św. o godz. 10,15 lub w dni powszednie po Mszy św. o godz. 7,oo w salce nr 2.

  

4. W duchowej łączności z pielgrzymami zdążającymi na Jasną Górę z różnych stron Polski
zapraszamy na XXXIII Pielgrzymkę Maksymiliańską w intencji otrzeźwienia Narodu. Zbiórka
pielgrzymów w niedzielę 14 sierpnia o godz. 14,50 w kościele pw. NSPJ przy Placu
Piastowskim. O godz. 15,oo Koronka do Bożego Miłosierdzia i wymarsz do kościoła pw. Św.
Maksymiliana na Osowej Górze. Mszy św. odpustowej o godz. 18,oo będzie przewodniczył ks.
Biskup Krzysztof Włodarczyk. Po Mszy św. poczęstunek dla pielgrzymów.
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5. W tym tygodniu obchodzić będziemy: w poniedziałek wspomnienie św. Dominika – kapłana;
we wtorek 
Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża – karmelitanki, Dziewicy i Męczennicy, Patronki
Europy
; w środę 
Święto św. Wawrzyńca – diakona i Męczennika
a w czwartek 
wspomnienie św. Klary – Dziewicy
. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom życzymy obfitych łask Bożych, opieki Maryi i
wstawiennictwa św. Patronów.

  

6. Bractwo Oblatów Św. Brygidy Domu Bydgoskiego organizuje 3 września XXXIII Pieszą
Pielgrzymkę z Bydgoskiej Katedry do Sanktuarium MB w Byszewie. Wyjście z katedry po Mszy
św. o godz. 8,oo. Wyżywienie i powrót we własnym zakresie.

  

7. Przypominamy, że podczas wakacji w dni powszednie nie ma Mszy św. o godz. 10,oo.

  

8. Ze względu na awarię podnośnika przesunął się termin zakończenia prac przy elewacji
zewnętrznej Kościoła Zasadniczego. Mamy nadzieję na szybkie zakończenie tych prac. Ofiary
zbierane na tacę w przyszłą niedzielę jako II niedzielę miesiąca przeznaczymy na kolejna ratę
należności za ten remont. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

  

9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać: „To
nie wiara przeżywa kryzys” – refleksje ks. Wojciecha Nowickiego – redaktora naczelnego;
„Niezawodna nadzieja” – rozważanie Słowa Bożego; „O czym mówimy szeptem” – tematy, o
których powinniśmy najpilniej rozmawiać; „Modlitwa płonącej Warszawy” – rozmowa z
Marceliną Koprowską o Mszach św. pod ostrzałem, spontanicznych modlitwach przy
kapliczkach i Eucharystii na okruchach komunikantów w czasie Powstania Warszawskiego.
Zachęcamy do nabycia i lektury.

  

10. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Regina Ratajska lat 95; Beata
Lenckowska lat 55, mama ks. Damiana; Aleksander Wolnik lat 86 i Barbara Racinowska
lat 80 , których ze wszystkimi
Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie………….
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11. Na przygotowanie naszych serc do spotkania z Chrystusem przyjmijmy wsparcie Bożym
błogosławieństwem.

  

  

Proboszcz

  

Ks. Józef Kubalewski
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