
Ogłoszenia Parafialne na 23 października 2022 roku.

Ogłoszenia Parafialne – 

  

XXX Niedziela zwykła „C”

  

23 października 2022 roku.

  

  

1. Dzisiaj przeżywamy XXX Niedzielę zwykłą, która jest Niedzielą Misyjną. W Ewangelii św.
Pan Jezus zachęca nas do ufnej i pokornej modlitwy. 
O godz. 13,oo pod przewodnictwem Ks. 
Bpa Krzysztofa Włodarczyka
Msza św. o rychłą kanonizację bł. ks. Jerzego Popiełuszki transmitowana przez TVP POLONIA.

Nabożeństwo różańcowe o godz. 17,3o. Dzisiaj o godz. 19,oo w Centrum
Edukacyjno-Formacyjnym przy ul. Grodzkiej 18 odbędzie się spotkanie organizacyjne młodych
zainteresowanych wyjazdem do Lizbony na Światowe Dni Młodzieży w przyszłym roku. Ofiary
zbierane dzisiaj na tacę przeznaczone są na Papieskie dzieła Misyjne. Bóg zapłać.

  

2. Przypominamy, że różaniec dla dzieci odprawiamy od poniedziałku do czwartku o godz.
16,45; dla starszych w dni powszednie o godz. 9,3o a dla wszystkich codziennie o godz. 17,3o.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

  

3. W piątek przypada Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Solenizantom życzymy
Bożych łask w obfitości.

  

4. Kartki z wypominkami za Zmarłych prosimy oddawać duszpasterzom w zakrystii lub Biurze
Parafialnym a nie składać na tacę.
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5. Przypominamy, że do końca października w zakrystii można składać nowe skarpety
bawełniane lub frotte dla żołnierzy walczących o wolność Ukrainy. Bóg zapłać za te dary.

  

6. W sobotę 5 listopada Mszą św. w katedrze o godz. 18,oo zostanie zainaugurowany 41
Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy pod hasłem „Człowiek żyje prawdziwie ludzkim
życiem dzięki kulturze”. Bogata oferta programowa została przedstawiona na afiszach oraz w
programach obchodów, które zostały wyłożone w kościele. Zachęcamy do udziału w
wydarzeniach Tygodnia.

  

7. Przypominamy również, że w nocy z 29 na 30 października następuje zmiana czasu z
letniego na zimowy ,
polegająca na cofnięciu zegarów o godzinę.

  

8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Książę i żebrak” oraz „Błogosławiona bezczelność” – rozważanie Bożego Słowa; „Czy
potrzebny nam nowy sobór” i „Lekcja wciąż nieodrobiona” – refleksje w 60. Rocznicę
rozpoczęcia obrad Soboru Watykańskiego Drugiego; „Nie ma ewangelizacji bez świadectwa” –
rozmowa z ks. Maciejem Będzińskim dyrektorem krajowym Papieskich Dzieł Misyjnych w
Polsce. Zachęcamy do nabycia i religijnej lektury.

  

9. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Jan Nadolny lat 81; Stanisław
Urbański lat 72; Kazimierz Suchomski lat 82; Ewa Piechocka lat 86; Iwona Stenka lat 92 i
Janina Sibierska lat 75 , których ze
wszystkimi Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek……………..

  

10. Na modlitewną pokorę i wytrwałość przyjmijmy umocnienie Bożym błogosławieństwem.

  

  

Proboszcz
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Ks. Józef Kubalewski
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