
Ogłoszenia Parafialne na 6 listopada 2022 roku.

Ogłoszenia Parafialne – 

  

XXXII Niedziela zwykła „C”

  

6 listopada 2022 roku.

  

  

1. Dzisiaj przeżywamy XXXII Niedzielę zwykłą. W Ewangelii św. Pan Jezus przypomina nam
prawdę o zmartwychwstaniu. Z racji I niedzieli miesiąca w Kościele Nawiedzenia wystawienie i
Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Zakończenie Adoracji po Mszy św. o
godz. 11,3o. W ramach 41 Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w łączności z Mszą św. o godz.
13,oo zapraszamy na program artystyczny „O
Maria Rubens Rosa”
w wykonaniu 
prof. Dra hab. Wojciecha Pospiecha
. O godz. 15,oo Koronką do Bożego Miłosierdzia w Kościele Nawiedzenia rozpocznie się
spotkanie Żywego Różańca. W łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo Koronka do
Bożego Miłosierdzia w intencji pokoju.

  

2. Gościmy dzisiaj siostrę Karolinę Mordakę, dominikankę z Poznania, która współpracuje z
papieskim stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi
w Potrzebie .
Prosimy siostrę o kilka słów przybliżających cel i działanie tej organizacji.

  

3. Wypominki z różańcem za Zmarłych odmawiamy codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel o
godz. 9,3o i 17,3o.

  

4. Osoby pragnące bliżej poznać Ewangelie i zawartą w nich biografię Jezusa Chrystusa
zapraszamy na spotkanie biblijne we wtorek 8 listopada po Mszy św. o godz. 18,oo. Spotkanie
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odbędzie się w Sali Konferencyjnej na plebanii.

  

5. W tym tygodniu obchodzimy: w środę Święto Rocznicy Poświecenia Bazyliki Laterańskiej; w
czwartek 
wspomnienie św. Leona Wielkiego – papieża i Doktora K-ła
; w piątek 
wspomnienie św. Marcina – biskupa 
a w sobotę 
wspomnienie św. Jozafata – biskupa i Męczennika
. Wszystkim Solenizantom życzymy Bożych łask w obfitości.

  

6. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VIII odbędzie się w czwartek 10 listopada.
Rozpoczęcie modlitwą różańcową za Zmarłych o godz. 17,3o.

  

7. W piątek przypada 104 Rocznica Odzyskania Niepodległości. Msze św. o godz. 7,3o;
9,oo; 10,15 i 18,oo .
Zapraszamy na Mszę św. w intencji Ojczyzny o godz. 10,15. Po Mszy św. Koncert pieśni
patriotycznych w wykonaniu naszego 
chóru „Exsultate Deo”. 
Szczegóły na plakatach. Serdecznie zapraszamy.
Z racji Narodowego Święta Niepodległości ks. biskup udziela dyspensy od wstrzemięźliwości od
potraw mięsnych
. 
Tego dnia biuro parafialne będzie nieczynne.
W piątek nie będzie też wypominek za Zmarłych. O godz. 17,oo wystawienie Najświętszego
Sakramentu i Adoracja w intencji Ojczyzny. Zakończenie przed Mszą św. wieczorną o godz.
18,oo nabożeństwem ku czci Świętych Polskich Braci Męczenników.

  

8. W przyszłą niedzielę 13 listopada przypada Światowy Dzień Ubogich a także Dzień
Solidarności z Kościołem Prześladowanym
. Dla naszej wspólnoty to 
Dzień Odpustu Parafialnego
. Sumę Odpustową w intencji parafii odprawi o godz. 13,oo i Słowo Boże wygłosi 
Ks. Biskup Krzysztof Włodarczyk
. Z racji odpustu modlić się też będziemy w intencji Zmarłych w naszym Hospicjum. Tego dnia
przypada także I rocznica Ingresu ks. Biskupa do bydgoskiej katedry. Z tej okazji modlić się też
będziemy w intencji naszego Biskupa prosząc o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo w
prowadzeniu naszej diecezji do Boga. Do wspólnej modlitwy odpustowej serdecznie
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zapraszamy wszystkich parafian, poczty sztandarowe, kandydatów do bierzmowania oraz
dzieci I Komunijne wraz z Rodzicami.

  

9. Można jeszcze składać skarpety dla żołnierzy ukraińskich walczących o wolność swojej
ojczyzny.

  

10. Przy wyjściu z kościoła lub w zakrystii można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto
przeczytać: „Rozszerzanie wyobraźni” i „Wieczna gwarancja” – rozważanie Słowa Bożego;
„Opuszczony” – rozmowa Moniki Białkowskiej z ks. prof. Henrykiem Seweryniakiem; „Życie
zmarłych” – co dalej dzieje się ze zmarłymi w świetle nauki Kościoła?; „Siać mimo wszystko” – o
filmie „Prorok” ukazującym postać Prymasa Wyszyńskiego jako duchowego przywódcę Narodu.
Zachęcamy do nabycia i lektury.

  

11. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Aleksy Rybczyński lat 88; Józef
Trela lat 88; Krystyna Rumińska lat 74 i Kamila Sobocińska lat 90
, których ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Miłosiernemu Ojcu. Wieczny
odpoczynek……………..

  

12. Na pogłębienie wiary w zmartwychwstanie i życie wieczne przyjmijmy umocnienie Bożym
błogosławieństwem.

  

  

Proboszcz

  

Ks. Józef Kubalewski
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