Ogłoszenia na 29 października 2017 r.

Ogłoszenia Parafialne – XXX Niedziela zwykła „A”

Rocznica Poświęcenia Kościoła Własnego

29 października 2017 roku.

1. Dzisiaj – w XXX Niedzielę zwykłą obchodzimy Rocznicę konsekracji naszego kościoła,
która przypomina nam, że każdy z nas na mocy Sakramentu Chrztu Św. stał się Świątynią
Ducha Świętego.

2. We wtorek ostatnia nabożeństwa różańcowe o godz. 9,3o; 16,3o dla dzieci i 17,3o.
Zapraszamy.

3. W środę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w/g porządku
niedzielnego z
wyjątkiem Mszy św.
o godz. 13,oo i 20,oo
. Przypominamy, że tego dnia obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy św.; sama obecność na
cmentarzu nie wystarczy. Poczynając od Wszystkich Świętych aż do 8 listopada włącznie
można uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych.
Odpust ten możemy ofiarować za osoby zmarłe.

4. W czwartek obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień
Zaduszny
. Msze św. o godz. 7,3o; 9,oo; 10,15 i 18,oo w Kościele
Zasadniczym. W łączności z Mszami św. o godz. 10,15 i 18,oo procesja i modlitwa za
Zmarłych.
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5. W środę i czwartek Biuro Parafialne będzie nieczynne.

6. Przypominamy, że kartki z wypominkami za Zmarłych można jeszcze składać w zakrystii lub
Biurze Parafialnym. Prosimy nie składać ich na tacę. Wypominki z różańcem za Zmarłych
będziemy odmawiać w dni powszednie o godz. 17,3o a w niedziele o godz. 8,35. Rozpoczęcie
w czwartek 2 listopada.

7. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota listopada. Godzina św. w czwartek w
łączności z wieczorną Mszą św.; nabożeństwo ku czci NSPJ w piątek w łączności z Mszą św. o
godz. 7,oo i 18,oo; nabożeństwo maryjne w sobotę 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. Okazja do spowiedzi św. w piątek podczas porannych Mszy św.;
spowiedź św. dla dzieci w
piątek od godz. 16,oo
a dla
wszystkich od godz. 17,3o.
Msza św. I piątkowa dla dzieci o godz. 17,oo.

8. W sobotę 4 listopada przypada wspomnienie św. Karola Boromeusza – Biskupa. Tego dnia
w domach odwiedzimy chorych i osoby w podeszłym wieku. Zgłoszenia nowych chętnych w
zakrystii lub Biurze Parafialnym do czwartku włącznie.

9. Spotkania kandydatów do bierzmowania: z grupy ks. Rafała w poniedziałek, z grupy ks.
Macieja we wtorek. Rozpoczęcie Różańcem o godz. 17,3o i udziałem we Mszy św. o godz.
18,oo. Kandydaci przynoszą brakujące dokumenty.

10. Kolejne spotkanie narzeczonych w ramach Dekanalnej Katechezy Przedmałżeńskiej we
wtorek. Rozpoczęcie udziałem w nabożeństwie różańcowym o godz. 17,3o.

11. Duszpasterstwo Akademickie w Bydgoszczy zaprasza na coroczną Ogólnobydgoską Drogę
Krzyżową do Doliny Śmierci w niedzielę 5 listopada o godz. 15,15. Rozpoczęcie w Bazylice
Sanktuarium MB. Królowej Męczenników w Fordonie.
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12. W przyszłą niedzielę, członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia św. Łazarza, po Mszach
świętych będą rozprowadzać kalendarze-cegiełki. Środki zebrane ze sprzedaży pozwolą na
działanie Centrum Opieki Perinatalnej św. Łazarza (hospicjum perinatalnego), które ma pod
swoją opieką rodziny, spodziewające się narodzin śmiertelnie chorego dziecka. Koszt cegiełki
wynosi 50 złotych. Zachęcamy do wsparcia.

13. Przy wyjściu z kościoła można składać podpisy pod obywatelską inicjatywą „Stop
aborcji”.
Zachęcamy do poparcia tej niezwykle ważnej inicjatywy mającej na celu
ochronę ludzkiego życia już od chwili poczęcia ponieważ przykazanie Boże „Nie zabijaj”
obowiązuje nadal wszystkich wyznawców Chrystusa.

14. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Prymas i fundamenty” – o kontrowersjach związanych z wypowiedzią Prymasa Polski dla
Tygodnika Powszechnego; „Dziękuję za pamięć” – o Aleksandrze Cybulskiej, „Sprawiedliwej
wśród Narodów Świata”, która kończy sto lat życia; „Okna życia to nie pułapki” – o działających
w niektórych miastach, prowadzonych przez Caritas „oknach życia”; „Niech ten psalm się nie
kończy” – o zamordowanej w Boliwii polskiej misjonarce Helenie Kmieć. Do „Przewodnika”
dołączony jest modlitewnik na listopad „5 minut z Bogiem”. Zachęcamy do nabycia i lektury.

15. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Teofil Balewski lat 70 z ul. W.
Polskiego 36;
Aldona Parfion lat 50
z ul. W. Polskiego 26;
Marcin Szymański lat 46
z ul. Modrakowej 42a;
Henryk Bączkowski lat 78
z ul. Boh. Kragujewca 17;
Cecylia Zerbst lat 89
z ul. Boh. Kragujewca 7 i
Kazimiera Jabłońska lat 95
z ul. Boh. Kragujewca 3, których ze wszystkimi naszymi Zmarłymi polecamy Bożej łaskawości.
Wieczny odpoczynek………

16. Otwórzmy nasze serca na Boże błogosławieństwo.
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Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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