Ogłoszenia na 12 marca 2017 r.

Ogłoszenia Parafialne – II Niedziela Wielkiego Postu „A”

12 marca 2017 roku.

1. Dzisiaj już II Niedziela Wielkiego Postu. Wraz z Apostołami udajemy się na Górę
Przemienienia, aby ujrzeć Jezusa w blasku Jego Mocy i chwały. Niech przemienienie Chrystusa
będzie dla nas zachętą i przykładem do wielkopostnej przemiany naszych serc. Dzisiaj do godz.
14,oo w Biurze Parafialnym będzie przyjmował przedstawiciel TP KUL. O godz. 16,oo w
Kościele Zasadniczym Msza św. dla Rodziców i dzieci I Komunijnych. O godz. 17,oo Gorzkie
Żale z kazaniem pasyjnym. Ofiary zbierane na tacę podczas Gorzkich Żali przeznaczymy na
kwiaty i wystrój Grobu Pańskiego. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę na potrzeby
remontowe w naszym Sanktuarium. Ofiary zbierane na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczymy
na Misyjne Dzieła Pomocy „Ad gentes”.

2. Przypominamy, że Drogę Krzyżową odprawiamy w każdy piątek Wielkiego Postu: dla
wszystkich o godz. 9,3o i 17,3o; dla dzieci o godz. 17,oo i dla młodzieży o godz. 19,oo.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

3. W poniedziałek przypada 4. Rocznica wyboru papieża Franciszka. Polecajmy Bogu osobę
Ojca św. i Jego Pontyfikat w naszych modlitwach, a w szczególny sposób w procesji fatimskiej
po Mszy św. o godz. 18,oo.

4. Od poniedziałku 13 marca rozpoczynają się Rekolekcje Wielkopostne dla szkół
znajdujących się na terenie naszej parafii
. Ze względu na te rekolekcje
Msze św. w tym tygodniu od poniedziałku do piątku o godz. 7,oo; 8,oo i 10,oo będą w
Kościele Zasadniczym.

5. Spotkania kandydatów do bierzmowania: z grupy ks. Rafała w salce nr 2 o godz. 17,oo – I
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grupa w poniedziałek 13 a II grupa we wtorek 14 marca. Natomiast kandydaci do bierzmowania
z grupy ks. Łukasza i ks. Macieja przyjdą na spotkanie w czwartek 16 marca. Rozpoczęcie
udziałem we Mszy św. o godz. 18,oo. W ramach spotkania po Mszy św. udział w nabożeństwie
z prośbą o dobre rozeznanie powołania.

6. Kartki do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej można odbierać u naszych harcerzy przed
harcówką.

7. W przychodni Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy przy ul. Karłowicza
26 pok. 302 można bezpłatnie zbadać wzrok. Istnieje też możliwość wykonania okularów w
cenach promocyjnych. Szczegółowe informacje w gablocie ogłoszeń.

8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Zrozumieć Franciszka” – w IV rocznicę wyboru papieża; „Kotwica w niebie” – o Domu Modlitwy
Warszawa 24/7; „Bóg się nami cieszy” – rozmowa z Jeffem Eggersem o nawróceniu w stylu św.
Pawła; „Zrabowane dzieci” – o wywiezionych do Niemiec podczas II wojny światowej 200 tys.
polskich dzieci. Zachęcamy do nabycia i lektury.

9. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Edmund Jabłoński lat 93 z ul. Boh.
Kragujewca 7;
Zbigniew Mieszkuć – Mieszkowski lat 81
z ul. Wojska Polskiego 22 i
Grzegorz Skibiński lat 89
z ul. Szpitalnej 7, których ze wszystkimi naszymi Zmarłymi polecamy Bożemu Miłosierdziu.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie………….

10. Na wielkopostną przemianę naszych serc przyjmijmy wsparcie Bożym błogosławieństwem.
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Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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