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Ogłoszenia Parafialne –

Uroczystość Wszystkich Świętych - Dzień Zaduszny

1-2 listopada 2017 roku.

1. Dzisiaj, w Uroczystość Wszystkich Świętych spoglądamy w niebo i uświadamiamy sobie
cel naszego ziemskiego pielgrzymowania. Prośmy o orędownictwo tych, którzy przed
Majestatem Boga odbierają nagrodę wiecznego szczęścia, aby wypraszali dla nas potrzebne
łaski do osiągnięcia zbawienia. Msze św. dzisiaj w/g porządku niedzielnego.
Nie będzie tylko Mszy św. o godz. 13,oo i 20,oo.
Dzisiaj obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy św. Sama obecność na cmentarzu nie wystarczy.
Od dzisiaj aż do 8 listopada włącznie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami za pobożne odmówienie modlitwy za zmarłych i nawiedzenie cmentarza. Odpust ten
możemy ofiarować za osoby zmarłe.

2. Jutro Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych i 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 z modlitwą
za Zmarłych.

3. Dzisiaj i jutro Biuro Parafialne będzie nieczynne.

4. Od jutra rozpoczynamy odmawianie Różańca z wypominkami za Zmarłych. Wypominki za
Zmarłych w dni powszednie o godz. 17,3o. Kartki z wypominkami można jeszcze składać w
zakrystii lub Biurze Parafialnym.
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5. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota listopada. Godzina święta w
czwartek w łączności z wieczorną Mszą św.; nabożeństwo ku czci NSPJ w piątek w łączności z
Mszami św. o godz. 7,oo i 18,oo; nabożeństwo maryjne w sobotę w łączności z wieczorną 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. codziennie
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.

6. W sobotę przypada wspomnienie św. Karola Boromeusza – Biskupa. Tego dnia odwiedzimy
chorych i osoby podeszłe z sakramentami św. w ich domach. Zgłoszenia nowych chętnych w
zakrystii do jutra włącznie.

7. W sobotę w katedrze o godz. 18,oo nastąpi uroczysta inauguracja XXXVI Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej w Bydgoszczy. W ramach Tygodnia w naszej parafii zapraszamy na spotkanie
autorskie z Wincentym Łaszewskim pt. „Fatima – 100 lecie objawień fatimskich. Czy prorocka
misja Fatimy została zakończona?”. Spotkanie odbędzie się w Kościele Nawiedzenia po Mszy
św. o godz. 10,15. Szczegółowy program Tygodnia wywieszony jest na afiszach.

8. Duszpasterstwo Akademickie w Bydgoszczy zaprasza na Drogę Krzyżową do Doliny Śmierci
w niedzielę 5 listopada. Rozpoczęcie o godz. 15,15 w Bazylice Sanktuarium MB Królowej
Męczenników w Fordonie.

9. W niedzielę 5 listopada członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia św. Łazarza, po Mszach
św. 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 zł.
Zachęcamy do wsparcia.

10. Stowarzyszenie „Alwernia” działające przy ul. Dworcowej 87 zaprasza osoby po 60-tym roku
życia na wykład pt. „Starość w nauczaniu św. Jana Pawła II” w sobotę 4 listopada. Rozpoczęcie
o godz. 9,oo.

11. Na duchowe wzrastanie i dojrzewanie do świętości przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
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Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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