Ogłoszenia na 1 stycznia 2016 r.

Ogłoszenia Parafialne – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy 2016 Rok

1 stycznia 2016 roku.

1. Dzisiaj – w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi– rozpoczynamy Nowy 2016 Rok
. Z tej okazji Drogim Parafianom, przybyłym Gościom i Sympatykom naszego Sanktuarium
składamy najserdeczniejsze życzenia: niech Boże Dziecię umacnia naszą wiarę, obficie
obdarza swoim błogosławieństwem i miłosierdziem w każdym dniu Nowego 2016 Roku. Msze
św. dzisiaj o godz. 9,oo; 10,15; 11,3o; 13,oo i 18,oo.
Dzisiaj nie ma Mszy św. o godz. 7,3o i 20,oo!
W łączności z Mszą św. o godz. 10,15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo o
pokój w świecie. Ze względu na Uroczystość dzisiaj nie obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw
mięsnych. Dziś przypada I piątek miesiąca. Nabożeństwo ku czci NSPJ w łączności z
wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo.

2. Jutro I sobota stycznia. Nabożeństwo maryjne w łączności z Mszą św. o godz. 7,oo. Po Mszy
św. o godz. 8,oo wystawienie Najświętszego Sakramentu i różaniec wynagradzający
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzeszników z rozważaniem fatimskim. Zakończenie adoracji
przed Mszą św. o godz. 10,oo.

3. W sobotę 2 stycznia 2016r. w katedrze bydgoskiej o godz. 10,oo ks. Biskup Jan Tyrawa
udzieli święceń kapłańskich diakonowi Rafałowi Wegnerowi
, naszemu ubiegłorocznemu praktykantowi.
Mszę św. Prymicyjną
w naszej świątyni
Ks. Neoprezbiter odprawi w niedzielę 10 stycznia o godz. 13,oo
. Już dzisiaj na te uroczystości serdecznie zapraszamy.

4. W niedzielę w Kościele Nawiedzenia wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do
godz. 14,oo z racji I Niedzieli miesiąca. O godz. 15,oo w Kościele Nawiedzenia spotkanie
Żywego Różańca.
O godz. 15,3o nabożeństwo
kolędowe przy żłóbku. O godz. 17,oo Koronka do Bożego Miłosierdzia z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu i ucałowaniem Relikwii św. siostry Faustyny. Tego dnia o godz.
11,3o i 12,5o nasz chór „Exsultate Deo” w kościele Niepokalanego Serca NMP przy ul. Glinki w
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parafii Ducha Świętego wykona koncert kolęd.

5. Chorych i osoby w podeszłym wieku nawiedzimy z sakramentami w sobotę 9 stycznia w
godz. przedpołudniowych. Zgłoszenia nowych chorych do czwartku 7 stycznia.

6. Przy wyjściu z kościoła można nabyć najnowszy „Przewodnik Katolicki”, w którym warto
przeczytać: „Miłość i bezwstyd” – artykuł ukazujący sylwetkę niedawno zmarłego dominikanina
ojca Jana Góry; „Zmiana środka ciężkości” – rozmowa z autorem biografii papieża Franciszka;
„Pieniądze testerem człowieka” – rozmowa z ks. Jackiem Stryczkiem, twórcą „Szlachetnej
Paczki”. Zachęcamy do lektury.

7. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo, aby Nowy Rok był pomyślny i szczęśliwy.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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