Ogłoszenia na 16 lipca 2017 r.

Ogłoszenia Parafialne – XV Niedziela zwykła „A”

16 lipca 2017 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy XV Niedzielę zwykłą. Chrystus zachęca nas, abyśmy jako Jego
uczniowie wydawali obfity plon.

2. Bardzo serdecznie witamy wszystkich, którzy na urlop i wakacje przybyli do naszego miasta.
Życzymy pięknych przeżyć, dobrego wypoczynku i miłych wspomnień.

3. W czwartek przypada wspomnienie bł. Czesława – kapłana a w sobotę Święto św. Marii
Magdaleny
.
Solenizantom i Solenizantkom życzymy dobrego zdrowia i obfitości Bożych łask.

4. W piątek wyrusza z Bydgoszczy Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Wśród pątników
będzie też nasza grupa
Czerwono
Czarna
, którą poprowadzi ks. Łukasz. Można jeszcze składać intencje, które pielgrzymi poniosą przed
tron Jasnogórskiej Matki.

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

6. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Apostołowie dobroci bliżej beatyfikacji” – o dwojgu polskich kandydatów na ołtarze; „Człowiek
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drogi pośredniej” – o ks. Abpie Luisie Ladaria Ferrerze - nowym Prefekcie Kongregacji Doktryny
Wiary; „Skąd się biorą nowe święta w Kościele?” – kto o tym decyduje i jak do tego dochodzi?;
„Katedra znaczy serce” – o pożarze gorzowskiej katedry; „Zbudował Watykan ze szkła” – o
zmarłym 5 lipca Joaquin Navarro-Valls, wieloletnim rzecznikiem prasowym Stolicy Apostolskiej
od czasu pontyfikatu św. Jana Pawła II. Zachęcamy do wakacyjnej lektury.

7. W minionym tygodniu Bóg odwołał do wieczności: śp. Sonię Kacprzak-Faltynowską lat 74
z ul. Glinki 119;
Kazimierza Bulmana lat 80
z ul. Sz. Szeregów 9;
Andrzeja Szelągowskiego lat 53
z ul. Białogardzkiej 6;
Janusza Rumińskiego lat 61
z ul. Łomżyńskiej 54;
Jerzego Alfutowskiego lat 88
z ul. Kombatantów 8 i
Annę Janowicz lat 95
z ul. Boh. Kragujewca 5, których ze wszystkimi Zmarłymi polecamy Bożemu Miłosierdziu.
Wieczny odpoczynek………….

8. Na czas wydawania obfitych owoców naszej wiary przyjmijmy wsparcie Bożym
błogosławieństwem.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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