Ogłoszenia Parafialne na 19 listopada 2017 r.

Ogłoszenia Parafialne – XXXIII Niedziela zwykła „A”

19 listopada 2017 roku.

1. Dzisiaj w XXXIII Niedzielę zwykłą przeżywamy I Światowy Dzień Ubogich ogłoszony przez
papieża Franciszka. Pamiętajmy nie tylko dzisiaj o naszych bliźnich, ubogich i będących w
potrzebie, aby chętnie i skutecznie okazywać im naszą pomoc. Do godz. 14,oo w Biurze
Parafialnym przyjmuje przedstawiciel TP KUL.
O godz. 14,oo w Kościele Zasadniczym doroczna Msza św. w intencji Zmarłych w naszym
Hospicjum
. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy nie tylko rodziny zmarłych, ale także ich
przyjaciół i znajomych.

2. W tym tygodniu obchodzimy wspomnienie: w poniedziałek św. Rafała Kalinowskiego –
kapłana
; we wtorek Ofiarowania NMP; w środę
św. Cecylii – dziewicy i Męczennicy, Patronki śpiewu i muzyki kościelnej
. Z tej okazji naszym chórzystom i organistom składamy najserdeczniejsze życzenia i
zapraszamy na Mszę św. w ich intencji o godz. 18,oo. W piątek wspomnienie
św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac – kapłana i Towarzyszy.
Solenizantom życzymy obfitości Bożych łask i opieki Matki Najświętszej.

3. Spotkania kandydatów do bierzmowania: z grupy ks. Łukasza w poniedziałek, z grupy ks.
Grzegorza w środę a z grupy ks. Macieja w czwartek. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18,oo.

4. Wypominki z różańcem za Zmarłych odmawiamy w dni powszednie o godz. 17,3o.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

5. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po
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Mszy św. o godz. 10,15 wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do NSPJ i odnowienie
Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Od piątku w łączności z
wieczorną Mszą św. trwa Nowenna przed tą uroczystością.

6. Na ekrany kin wchodzi jeden z najgłośniejszych chrześcijańskich filmów fabularnych pt. „Spr
awa Chrystusa”.
Opowiada prawdziwą historię amerykańskiego dziennikarza śledczego i ateisty podejmującego
się przeprowadzić dziennikarskie śledztwo, które odpowie na pytanie, czy zmartwychwstanie
Chrystusa naprawdę miało miejsce. „Sprawa Chrystusa” w Cinema City w Galerii Focus od 17
listopada. Seanse o godz. 17,4o. Gorąco polecamy.

7. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku Katolickim” warto
przeczytać m.in. : „Miłość bez wymówek” – o I Światowym Dniu Ubogich; „Ojczyzna nie jest
czymś abstrakcyjnym” – o obchodach Święta Niepodległości w naszym mieście; „Nie jesteśmy
obojętni” – o seminarium na temat bezdomności zorganizowanym w ramach XXXVI Tygodnia
Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy; „Ubóstwo ma wiele odcieni” – rozmowa z s. Magdaleną
Bellą, albertynką posługującą ubogim; „Biżuteria to ciernie i krzyż” – o św. Gemmie Galgani,
stygmatyczce, do której modlił się codziennie św. o. Pio. Zachęcamy do nabycia i ciekawej
lektury religijnej.

8. W minionym tygodniu Bóg odwołał do wieczności: śp. Tadeusza Bucholskiego lat 83 z ul.
Walecznych 4;
Anielę Malinowską lat 87
z ul. Sz. Szeregów 10;
Romana Reckiego lat 76
z ul. Sz. Szeregów 11 i
Henryka Hemmerlinga lat 82
z ul. Sz. Szeregów 3, których ze wszystkimi Zmarłymi polecamy Bożej łaskawości. Wieczny
odpoczynek…………….

9. Na trud wierności Bogu nawet w najmniejszych rzeczach przyjmijmy wsparcie Bożym
błogosławieństwem.
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Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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