Ogłoszenia Parafialne na 3 czerwca 2018 r.

Ogłoszenia Parafialne –

IX Niedziela zwykła „B”

3 czerwca 2018 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy IX Niedzielę zwykłą. Chrystus uczy nas właściwego przeżywania dnia
świętego.
Podczas Mszy św. o godz. 11,3o
uczniowie klas IV będą przeżywać Rocznicę I Komunii św.
O godz. 15,oo w Kościele Nawiedzenia Koronką do Bożego Miłosierdzia rozpocznie się
spotkanie Żywego Różańca. Z racji I niedzieli miesiąca do godz. 14,oo w Kościele Nawiedzenia
wystawienie i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Udajmy się tam na chwilę osobistej
modlitwy w intencji szczęśliwych wakacji dla dzieci i młodzieży.

2. Dzisiaj w całej Polsce przeżywamy już XI Święto Dziękczynienia. Z tej okazji do
specjalnych puszek młodzież zbiera ofiary na kontynuację prac przy votum Narodu jakim jest
Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie. Bóg zapłać za ofiary złożone do puszek na ten
szlachetny cel.

3. Przeżywamy Oktawę Bożego Ciała. Z tej okazji Msze św. o godz. 18,oo odprawiamy w
Kościele Zasadniczym, a po Mszy św. procesja Eucharystyczna połączona z nabożeństwem
czerwcowym. Zachęcamy do liczniejszego udziału zarówno dziewczynki sypiące kwiaty jak i
wszystkich wiernych.

4. We wtorek 5 czerwca, we wspomnienie św. Bonifacego – Biskupa i Męczennika organizuje
my w naszej parafii „Dzień Modlitwy dla chorych, samotnych i ludzi w podeszłym wieku”
. Msza św. o godz. 10,oo z udzieleniem Sakramentu Chorych w Kościele Zasadniczym. Okazja
do spowiedzi św. od godz. 9,3o. Po Mszy św. poczęstunek przygotowany przez Żywy Różaniec
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i Stowarzyszenie Ochotników Zbawczego Cierpienia. Chętni do pomocy w organizacji tego dnia
proszeni są o kontakt z panią Reginą Król. Prosimy krewnych i znajomych, by umożliwili chorym
i samotnym udział w tym modlitewnym spotkaniu.

5. W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Po Mszy św. Procesja Eucharystyczna
wokół kościoła do czterech ołtarzy. Podobnie jak na Boże Ciało, prosimy te same grupy o
przygotowanie ołtarzy. Liczymy, że nie zabraknie dzieci I Komunijnych idących w tej procesji
oraz dziewczynek sypiących kwiaty i pocztów sztandarowych. Po zakończeniu procesji, z racji I
czwartku miesiąca Stowarzyszenie Wspierania Powołań zaprasza na spotkanie w Sali
Konferencyjnej na plebani.

6. W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ostatnia procesja
Eucharystyczna w łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo w Kościele Zasadniczym.
Także w piątek prosimy o udział w procesji
dziewczynki do sypania kwiatków, dzieci I Komunijne, służbę liturgiczną, poczty sztandarowe,
panów do baldachimu oraz pozostałych Parafian.
Z racji Uroczystości w piątek nie ma obowiązku wstrzemięźliwości od potraw mięsnych.

7. W sobotę obchodzimy wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

8. Ofiary zbierane na tacę w przyszłą niedzielę, jako II niedzielę miesiąca przeznaczymy na
czekający nas kosztowny remont i malowanie elewacji wieży kościelnej. Bóg zapłać za
wspieranie naszych remontowych działań.

9. W czwartek 7 czerwca o godz. 19,oo w Auli WSD przy ul. Grodzkiej odbędzie się wykład pt.
„Nie wszystko złoto co się świeci – „skarby” kultury materialnej z badań archeologicznych
bydgoskiej katedry”; natomiast w sobotę 9 czerwca o godz. 16,oo w Domu Polskim odbędzie
się koncert fortepianowy Michała Szymanowskiego. W programie m.in. utwory Brahmsa i
Chopina. Zapraszamy.

10. W sobotę 16 czerwca w Sanktuarium Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu odbędzie się
ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej i ich rodzin do Relikwii
Krzyża Świętego. Parafia nasza organizuje wyjazd na tę pielgrzymkę. Ponieważ są jeszcze
wolne miejsca, zachęcamy do wzięcia udziału by oddać cześć Relikwii Drzewa, na którym
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Chrystus dokonał zbawienia świata. Wyjazd w sobotę 16 czerwca o godz. 5,oo. Koszt wraz z
ubezpieczeniem 85 zł. od osoby. Zapisy dzisiaj po Mszach św. w zakrystii oraz do środy w
Biurze Parafialnym. Przy zapisach dokonujemy wpłaty oraz podajemy nr PESEL.

11. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku Katolickim” warto
przeczytać: „Samotność bramkarza” po fatalnym występie w finale Ligi Mistrzów; „Czy kard.
Hlond był antysemitą?” – o kontrowersjach niektórych środowisk żydowskich; „Królestwo Boże –
ostateczny cel i sens misji” oraz „Kościół to sprawa nas wszystkich” – uroczystość święceń
kapłańskich i sylwetki neoprezbiterów; „Święte miejsce” – o konsekracji nowej świątyni w
Niemczu. Zachęcamy do nabycia i lektury.

12. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli z naszej parafialnej wspólnoty: śp. Janu
sz Szołyga lat 69
;
Czesława Staniewska lat 73
;
Barbara Pietruszyńska lat 71
;
Elżbieta Jawiń lat 76
i
Mieczysław Andrysiak lat 79
, których ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…..

13. Na właściwe przeżywanie dnia świętego przyjmijmy umocnienie Bożym błogosławieństwem.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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