Ogłoszenia Parafialne na 12 listopada 2017 r.

Ogłoszenia Parafialne – XXXII Niedziela zwykła „A”

12 listopada 2017 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy XXXII Niedzielę zwykłą. W Ewangelii św. Chrystus zachęca nas do
roztropnej czujności. O godz. 13,oo Msza św. dziękczynna z okazji
Jubileuszu XXX lecia naszego chóru
. Po Mszy św. Koncert chóru z udziałem solistów.
O godz. 16,oo Msza św. dla Rodziców i dzieci I Komunijnych
. Dzisiaj też przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Módlmy się za tych,
którzy dzisiaj cierpią prześladowania i oddają życie za przynależność do Chrystusa. Bóg zapłać
za ofiary złożone dzisiaj na potrzeby remontowe i inwestycyjne naszego Sanktuarium.

2. Jutro przypada wspomnienie Św. Benedykta, Jana Mateusza, Izaaka i Krystyna –
naszych Patronów, Pierwszych Polskich Męczenników, doroczna Uroczystość
Odpustowa . Msze św. w Kościele Zasadniczym o godz. 7,oo; 8,oo i 10,oo. O godz. 18,oo
Uroczysta Suma Odpustowa
w intencji naszej parafii, której będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi
ks. Prałat Grzegorz Nowak
– kanclerz Kurii Bydgoskiej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy poczty sztandarowe
duszpasterstw parafialnych oraz wszystkich parafian.
Z racji odpustu w poniedziałek Biuro Parafialne będzie nieczynne.

3. We wtorek o godz. 16,oo spotkanie Grupy Modlitewnej Św. Ojca Pio, a Mszą św. o godz.
18,oo rozpocznie się spotkanie kandydatów do bierzmowania z grupy ks. Marcina.

4. W piątek obchodzimy wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej – Zakonnicy a w sobotę bł.
Karoliny Kózkówny – Dziewicy i Męczennicy
. Solenizantkom składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości Bożych łask, opieki Maryi oraz
wstawiennictwa niebieskich Patronek.
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5. W przyszłą niedzielę do godz. 14,oo w Biurze Parafialnym będzie przyjmował przedstawiciel
TP KUL.

6. W przyszłą niedzielę o godz. 12,15 w Kościele pw. NSPJ w Bydgoszczy zostanie odprawiona
Msza św. w intencji całego środowiska kolejarskiego ku czci Patronki kolejarzy św. Katarzyny
Aleksandryjskiej.

7. Kartki z wypominkami za Zmarłych można jeszcze składać w zakrystii lub Biurze
Parafialnym.

8. Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria” zaprasza na Rekolekcje
Adwentowe dla małżeństw starających się o potomstwo. Rekolekcje pod hasłem „Gdy czekanie
na dziecko boli…” odbędą się w dniach 9-10 grudnia br. w Przysieku k/Torunia. Szczegóły na
plakacie.

9. W ramach obchodów 100. lecia istnienia KUL zapraszamy na wykład ks.prof. dra hab.
Augustyna Eckmanna pt. „Nawrócenie czy duchowy rozwój św. Augustyna?”. Wykład w
poniedziałek 20 listopada o godz. 19,oo w auli Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji
Bydgoskiej przy ul. Grodzkiej 18.

10. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku Katolickim” warto
przeczytać: „Arcybiskup i normalność” – o łódzkim ingresie ks. Arcybiskupa Grzegorza Rysia;
„Morderca na beatyfikacji swojej ofiary” – o męczeństwie s. Rani Vattalil i jej Rodzinie, która
przebaczyła mordercy; „Nawrócenie na niedzielę” – o problemie zakupów dokonywanych w
niedzielę; „Gdy Polska wybuchła” i „Polska nadal potrzebna” – o rocznicy odzyskania
niepodległości; „Wyrwane z niewoli ISIS” – o działalności s. Hatune Dogan, asyryjskiej
zakonnicy, która wyrywa chrześcijańskie niewolnice z rąk tzw. Państwa Islamskiego.
Zachęcamy do nabycia i lektury. Naprawdę warto!

11. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Daniela Piekarz lat 67 z ul. P.
Pracy 4;
Ani
ela Kędzierska lat 88
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z ul. Sz. Szeregów 5 i
Jerzy Treichel lat 79
z ul. Walecznych 2, których ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie……………

12. Na radosne wyczekiwanie nadejścia Pana przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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