Ogłoszenia Parafialne na 17 czerwca 2018 r.

Ogłoszenia Parafialne –

XI Niedziela zwykła „B”

17 czerwca 2017 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy XI Niedzielę zwykłą. W Ewangelii św. Chrystus Pan przypomina nam o
nieustannej potrzebie wzrostu i rozwoju Królestwa Bożego. Do godz. 14,oo w Biurze
Parafialnym przyjmował będzie zapisy na pielgrzymkę do Lublina, Niepokalanowa i Warszawy
przedstawiciel TP KUL. Zapraszamy.

Dzisiaj przed kościołem wolontariusze będą rozdawać ulotki i zbierać ofiary na lek dla Jasia
chorego na białaczkę.

2. Dzisiaj centralne uroczystości ku czci bł. Biskupa Michała Kozala odbędą się o godz. 11,3o
w parafii pw. Bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika w Bydgoszczy pod przewodnictwem ks.
Biskupa Jana Tyrawy. Serdecznie zapraszamy.

3. W czwartek obchodzimy wspomnienie św. Alojzego Gonzagi – zakonnika, a w przyszłą
niedzielę przypada
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia.

4. We wtorek i środę 19 i 20 czerwca w gmachu Kurii Bydgoskiej przy ul. Ks. Malczewskiego 1
w godz. 16,oo-19,oo odbędzie się Kurs Formacyjny dla Fotografów i Operatorów Sprzętu
Audiowizualnego. Zgłoszenia do 15 czerwca (tel. 667299997; 523669821 lub email jarzembow
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ski@swietywojciech.pl
).

5. W dniach 21-31 lipca br. kolejny raz wyruszy z Bydgoszczy Piesza Pielgrzymka na Jasną
Górę. Z naszej parafii wyruszą pątnicy
w grupie Czerwono-Czarn
ej
. Pod
chórem znajdują się kartki, na których mogą wypisywać swoje intencje ci, którzy nie będą mogli
pielgrzymować osobiście. Dobrowolne ofiary złożone wraz z intencjami będą przeznaczone na
organizację pielgrzymki. Zapisy u ks. Łukasza: 29 czerwca po Mszy św. o godz. 18,oo i 20 lipca
w dniu pakowania bagaży od godz. 18,3o-20,oo.

6. Przypominamy, że nabożeństwa czerwcowe odprawiamy codziennie w łączności z wieczorną
Mszą św. o godz. 18,oo. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

7. Informujemy, że w okresie wakacji od 1 lipca do końca sierpnia br. w dni powszednie
nie będzie Mszy św. o godz. 10,oo. Wakacyjny porządek Mszy św. w dni powszednie o
godz. 7,oo; 8,oo i 18,oo. Porządek Mszy św. w niedziele pozostaje bez zmian.

8. W dniach 23 – 29 czerwca br. odbędzie się XII Piesza Pielgrzymka w intencji rodzin z
Łomianek do Gietrzwałdu a 30 czerwca w Gietrzwałdzie będzie Dzień Pokutny. Szczegóły
znajdują się na plakatach.

9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku Katolickim” warto
przeczytać: „Ewolucja mentalna” – o problemie Komunii św. dla osób rozwiedzionych żyjących
w nowych związkach; „Rachunek z uchodźcy” i „Integracja nie może być na niby” – o
problemach związanych z integracją uchodźców w Polsce; „Każdy zasługuje na miłość,
szacunek i troskę” – o VII Bydgoskim Marszu dla Życia i Rodziny. Zachęcamy do nabycia i
lektury.

10. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Henryka Przekurat lat 70;
Stanisław Bagniewski lat 62; Zofia Kosakowska lat 82; Jan Frydrych lat 70; Czesław
Ciechelski lat 79; Stefania Pruszak lat 87; Tadeusz Bagniewski lat 62; Tomasz Grajkowski
lat 67; Zyta Kocikowska lat 92 i Janina Pisarska lat 89,
których z wszystkimi naszymi Zmarłymi polecamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek
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racz im dać Panie…………

11. Na dojrzewanie w nas i owocowanie Królestwa Bożego przyjmijmy wsparcie Bożym
błogosławieństwem.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski

3/3

