Ogłoszenia Parafialne na 20 maja 2018 r.

Ogłoszenia Parafialne –

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego „B”

20-21 maja 2018 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Razem z Maryją i Apostołami
gromadzimy się w Wieczerniku Kościoła Powszechnego, aby przyjąć dary i moc Ducha
Świętego. Podczas Mszy św. o godz. 10,oo w uroczysty sposób przyjmą do swego serca w I
Komunii św. Chrystusa uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej Nr 60. Prośmy, aby te dzieci
wytrwały w przyjaźni z Chrystusem do końca życia. O godz. 16,oo w Kościele Zasadniczym
nabożeństwo majowe dla tych dzieci, ich Rodziców i Rodziców chrzestnych. Dzieci te
codziennie w ramach „Białego Tygodnia” o godz. 18,oo będą w uroczystych strojach
uczestniczyć we Mszy św. i nabożeństwie majowym. Ze względu na „Biały Tydzień” Msze św. o
godz. 18,oo będą w Kościele Zasadniczym.

2. Dzisiaj po Mszach św. młodzież naszej parafii rozprowadza własnoręcznie wykonane serca,
które mogą być doskonałym prezentem z okazji zbliżającego się Dnia Matki oraz cegiełką na
rzecz młodzieży. Dochód ze sprzedaży serc zostanie przeznaczony na wakacyjny wyjazd
duszpasterstwa młodzieżowego.

3. Jutro Święto NMP Matki Kościoła – II dzień „Zielonych Świąt”. Msze św. w Kościele
Zasadniczym o godz. 7,3o; 9,oo; 10,15 i 18,oo
.
Ze względu na święto w poniedziałek Biuro Parafialne będzie nieczynne.

4. Jutro o godz. 12,oo w Auli naszego Seminarium Duchownego przy ul. Grodzkiej 18 odbędzie
się oficjalne przekazanie przez Rodzinę Dachterów obozowej korespondencji bł. ks. Franciszka
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Dachtery oraz wykład okolicznościowy pt. „Polscy duchowni w obozie koncentracyjnym
Dachau”. Zapraszamy.

5. Kandydaci do bierzmowania z grupy ks. Rafała przyjdą na ostatnie spotkanie
przygotowawcze w poniedziałek 21 maja. Rozpoczęcie uczestnictwem we Mszy św. o godz.
18,oo w Kościele Zasadniczym. Natomiast próby kandydatów do bierzmowania będą w
najbliższy wtorek, środę i czwartek 22; 23 i 24 maja po Mszy św. i nabożeństwie majowym o
godz. 18,oo. Obecność wszystkich obowiązkowa.

6. Przypominamy, że nabożeństwa majowe odprawiamy codziennie w łączności z wieczorną
Mszą św. o godz. 18,oo a uroczyste zakończone Apelem Jasnogórskim od poniedziałku do
piątku o godz. 20,3o w Kościele Nawiedzenia. W czwartek 24 maja o godz. 19,45 nasz chór
„Exsultate Deo” zaprasza wszystkich czcicieli Maryi na koncert „Najpiękniejszych pieśni
maryjnych”.
Zwieńczeniem koncertu będzie
nabożeństwo majowe o godz. 20,3o. Serdecznie zapraszamy.

7. W czwartek przypada Święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana a
w sobotę wspomnienie
św. Filipa Nereusza – kapłana
. Tego dnia przypada też
Dzień Matki.
Naszym kochanym Mamom życzymy dobrego zdrowia i nieustannej opieki najlepszej Matki
Maryi.

8. W sobotę 26 maja o godz. 10,oo w katedrze bydgoskiej święceń kapłańskich 2
diakonom udzieli ks. Biskup Jan Tyrawa. Jednym z nich będzie nasz praktykant
diakon Stanisław Gajek
. Módlmy się, aby ich posługa w Winnicy Pańskiej wydawała obfite owoce.
W tym dniu ks. Biskup będzie obchodził 45. Rocznicę święceń kapłańskich.
Prośmy w intencji naszego Pasterza, aby wsparty łaskami z nieba mógł coraz owocniej
wypełniać posługę Następcy Apostołów w naszej diecezji i Kościele Powszechnym.

9. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Najświętszej Trójcy, która kończy czas
spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej
.
Kto jeszcze nie dopełnił tego obowiązku wynikającego z nakazu Kościoła winien to
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uczynić w najbliższym tygodniu
. Kartki do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej można nabyć w zakrystii lub Biurze
Parafialnym.

10. Firma IT Mentor realizuje projekt unijny dla osób pozostających bez pracy. Szczegóły na
ulotkach wyłożonych w kościele.

11. Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Bydgoskiej zaprasza na Ogólnopolskie Sympozjum
Naukowe pt. „Interdyscyplinarne Aspekty Obrony Życia Ludzkiego”. Wstęp wolny. Sympozjum
odbędzie się 9.06. w Domu Polskim przy ul. Grodzkiej 1. Rozpoczęcie Mszą św. w Katedrze
Bydgoskiej o godz. 8,oo.

12. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku Katolickim” warto
przeczytać: „Moje dziecko chce się cieszyć” – historia matki niepełnosprawnego dziecka; „Duch
w świecie uczuć” – o ludzkich uczuciach i relacjach; „Mam nadzieję, że kiedyś będziemy po tej
samej stronie” – odpowiedź abpa Stanisława Gądeckiego na list Katarzyny Lubnauer; „Odkryć
moc i przesłanie prawdy” – o bydgoskich święceniach diakonatu. Zachęcamy do nabycia i
lektury.

13. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Ryszard Balcerek lat 67; Anna
Antoszczak lat 97
;
Krystyna Wabich lat 77
;
Stanisława Głuchowska lat 84
i
Maria Nagojczyk lat 82
, których ze wszystkimi Zmarłymi polecamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek……….

14. Na owocne działanie w nas Ducha Świętego przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
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Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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