OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 27 SIERPNIA 2017 R

Ogłoszenia Parafialne – XXI Niedziela zwykła ,,A’’

27 sierpnia 2017 roku

1. Dzisiaj przeżywamy XXI Niedzielę zwykłą – Chrystus w dzisiejszej Ewangelii pyta Apostołów,
za Kogo uważają Go ludzie? Ustanawia też Piotra Swoim następcą na ziemi, dając Kościołowi
władzę związywania i rozwiązywania spraw ziemskich. Pyta również nas, za kogo dziś
uważamy Jezusa Chrystusa w imię którego zostaliśmy ochrzczeni?

2. W tym tygodniu obchodzimy w kalendarzu liturgicznym: w poniedziałek (wsp.) św.
Augustyna
Bpa i DKa);
we wtorek
(wsp.)
męczeństwa św. Jana Chrzciciela
;
w czwartek
(święto)
rocznica poświęcenia Kościoła Katedralnego w Bydgoszczy
;
w piątek
(wsp.)
bł. Bronisławy
(Dz).

(

3. W dzisiejszą Niedzielę panie z naszego parafialnego Zespołu charytatywnego rozprowadzają
cegiełki ,,Caritas’’ w ramach corocznej akcji ,,Z uśmiechem do szkoły’’. Cegiełki w cenie 1,i 2,- złotych, dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na pomoc dzieciom przy zakupie
przyborów szkolnych.
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4. Od 1.09.2017 r. (pt.) wznawiamy Msze św. w dni powszednie o godz. 10.00.

5. W piątek 1.09.2017 r. przypada 78. Rocznica wybuchu II Wojny Światowej – modlimy się
za poległych w obronie Ojczyzny.
Jest to dzień modlitw o
Ochronę Stworzenia.

6. W tym tygodniu przypada I Piątek miesiąca – Nabożeństwo ku czci NSPJ w łączności z
Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00. Od godz
. 16.30
spowiedź św. dla uczniów SP i GM
o 17.00 Msza św. dla dzieci, od 17.30 spowiedź św. dla dorosłych
(spowiadamy też rano o godz. 7.00 i 8.00).

7. Chorych odwiedzimy z sakramentami św. w I sobotę 2 września po porannej Mszy św.
(od godz. 8.00), zgłoszenia i potwierdzenie stałych chorych w zakrystii lub w biurze parafialnym
do czwartku włącznie (w godz. urzędowania).

8. W I sobotę 2.09.2017 r. po Mszy św. o godz. 8.00 wystawienie Najświętszego
Sakramentu, różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi za grzeszników z
rozważaniem fatimskim;
zakończenie adoracji przed Mszą św. o
godz. 10.00.

9. W przyszłą Niedzielę I Niedziela miesiąca – całodzienna Adoracja Najświętszego
Sakramentu w kościele Nawiedzenia
do godz. 14.00; o godz. 15.00 –
Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. dla Matek Żywego Różańca.

10. Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego – poświęcenie tornistrów i przyborów
szkolnych
w Niedzielę 3.09.2017 r. na
Mszy św. o godz. 11.30.

11. Bractwo Oblatów św. Brygidy zaprasza na XXVIII pieszą pielgrzymkę z Sanktuarium
Matki Bożej Pięknej Miłości
(Katedra-Fara)
do Sanktuarium Matki Boskiej Byszewskiej

2/3

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 27 SIERPNIA 2017 R

2.09.2017 r rozpoczęcie Mszą św. w Katedrze o godz. 7.00. Bliższe inf. na plakacie w gablocie.

12. Kurs Katechizacji Przedmałżeńskiej dla narzeczonych rozpocznie się 3.10.2017 r. –
zapisy od 4.-25.09.2017 r. we wtorki
w biurze parafialnym w godz. 16-18.

13. W piątek 8 września w święto Narodzenia NMP zapraszamy do Bydgoskiej Katedry na ur
oczystości odpustowe ku czci NMP Matki Pięknej Miłości – Patronki naszej diecezji
: o godz. 10.00 Msza św. Dla Chorych i Starszych, o godz. 12.00 Msza św. z udziałem
Pielgrzymów; o godz.
18.00 Suma odpustowa celebrowana przez JE Ks. Bpa Jana Tyrawę Ordynariusza
Diecezji Bydgoskiej.

14. Bardzo prosimy o regulowanie zarezerwowanych intencji mszalnych na miesiąc wrzesień.

15. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W nowym numerze ,,Przewodnika’’
warto przeczytać: ,,Prawosławna Częstochowa’’ – Grabarka na Podlasiu najważniejsze miejsce
pielgrzymowania wyznawców prawosławia w Polsce; ,,Pierwsza stolica nawałnicy’’ – Gniezno
powoli podnosi się po minionym kataklizmie – siłą wzajemnej pomocy; ,,Karmi i wybacza’’ – o
Maryi z cudownego jasnogórskiego obrazu, który od ponad 600. Lat jest najcenniejszym
skarbem naszego Narodu; ,,Pytanie o dziś i jutro’’ – Bp Jan Tyrawa na obchodach Wojska
Polskiego w bydgoskim kościele garnizonowym; Zachęcamy do nabycia i lektury.

16. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Czesława Ambroziak (l. 88), śp.
Krystyna Kobylarz (l. 83), śp. Krystyna Mrotek (l. 71), śp. Barbara Wojs (l. 76), śp. Agapit Stefan
Domański (l. 78), śp. Jan Alexander (l. 71), których wraz ze wszystkimi naszymi zmarłymi
powierzamy Miłosiernemu Bogu. Wieczny odpoczynek…
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