Ogłoszenia Parafialne na 15 lipca 2018 r.

Ogłoszenia Parafialne –

XV Niedziela zwykła „B”

15 lipca 2018 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy XV Niedzielę zwykłą. Bardzo serdecznie witamy wakacyjnych Gości i
życzymy miłego pobytu i wypoczynku w naszym mieście. W tym wakacyjnym czasie Chrystus
posyła i nas, tak jak Apostołów w dzisiejszej Ewangelii, abyśmy swoją chrześcijańską postawą
dawali dobry przykład i wzywali do nawrócenia. Koronka do Bożego Miłosierdzia dzisiaj w
łączności z Mszą św. o godz. 18,oo.

2. W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek NMP z Góry Karmel; w środę św. Szymona z
Lipnicy – kapłana, a w piątek bł. Czesława – kapłana
.
Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom składamy serdeczne życzenia Bożego
błogosławieństwa i wszelkich potrzebnych łask oraz życzliwości ludzkiej każdego dnia.

3. We wtorek 17 lipca o godz. 18,oo w kościele pw. Opatrzności Bożej przy ul.
Sandomierskiej zostanie odprawiona Msza św. w intencji Ofiar Rzezi Wołyńskiej
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

.

4. Przypominamy, że w okresie wakacji Msze św. w dni powszednie odprawiamy o godz. 7,oo;
8,oo i 18,oo. Porządek niedzielny Mszy św. i godz. urzędowania Biura Parafialnego pozostają
bez zmian.

5. Przypominamy, że w sobotę 21 lipca wyrusza z Bydgoszczy XIV Piesza Pielgrzymka na
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Jasną Górę
. Ostatnie zapisy w piątek 20 lipca po wieczornej Mszy św.
Osoby, które nie mogą fizycznie wyruszyć na pielgrzymi szlak, mogą to uczynić duchowo
poprzez modlitewną pamięć oraz złożone intencje, które pielgrzymi zabiorą na pątniczy szlak.
Pod chórem, przy wyjściu z kościoła znajdują się skrzynki na te intencje. Jeżeli do nich
dołączymy ofiarę materialną, to będzie ona przeznaczona na organizację tej pielgrzymki.
Pątnicy dotrą na Jasną Górę 31 lipca.
W duchowej łączności z pielgrzymami od soboty 21 lipca do poniedziałku 30 lipca
codziennie o godz. 21,oo w Kościele Nawiedzenia modlić się będziemy na Apelu
Jasnogórskim
. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Niech to będzie wyraz naszej miłości do Matki
Bożej oraz duchowe przygotowanie na Jej Nawiedzenie w Kopii Cudownego Obrazu 18
września br.

6. Bardzo cieszymy się, że rozpoczęły się prace przy remoncie elewacji wieży kościoła.
Zakończenie robót planowane jest na październik. Liczymy, iż parafia podźwignie materialny
ciężar tego remontu w wysokości ponad 400 tys. zł. Bóg zapłać wszystkim, którzy do tej pory
wspierają materialnie nasze prace remontowe jak i tym, którzy teraz zechcą to uczynić. Apeluje
my do Rodziców, aby zwrócili uwagę na dzieci korzystające z wakacji, aby nie ulegały
pokusie wspinania się na rusztowania.
Wprawdzie teren budowy jest zabezpieczony, jednak wzmożonej czujności nigdy za wiele.

7. Jak w latach poprzednich 2 sierpnia w godz. południowych gościć będziemy na obiadowym
odpoczynku pątników z Gdyni
, którzy od 26 lipca będą pieszo pielgrzymować
na Jasną Górę, gdzie dotrą 12 sierpnia. Pragniemy pielgrzymów podjąć żołnierską grochówką.
Osoby – zarówno panie jak i panów, którzy zechcą pomóc w przygotowaniu poczęstunku i
podjęciu pielgrzymów prosimy na
spotkanie
organizacyjne w sobotę 21 lipca po wieczornej Mszy św. o godz. 18,oo.

8. 1 września br. organizowana jest pielgrzymka na spotkanie Seniorów na Lednicy połączona
ze zwiedzaniem Katedry Gnieźnieńskiej. Wszelkie informacje u p. Grażyny pod nr. telefonu
602150707
.

9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Patroni nie tylko dla nastolatków” – sylwetki współczesnych, nastoletnich kandydatów na
ołtarze; „Prezent od Benjamina Netanjahu” – o polsko-izraelskiej deklaracji; „Szlakiem Warmii i
Podlasia” – o V Diecezjalnej Pielgrzymce Rowerowej, w której wraz z ks. Łukaszem
uczestniczyli przedstawiciele naszej parafii; „Na pielgrzymce dokonują się cuda” – rozmowa z
ks. Krzysztofem Klóską, nowym kierownikiem Bydgoskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
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Zachęcamy do nabycia i lektury.

10. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Józef Bury lat 88, budowniczy
naszego kościoła;
Genowefa Wieczorkowska lat 78
;
Tadeusz Balik lat 91
i
Ryszard Paprocki lat 84
, których ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek……

11. Na odważne dawanie świadectwa o przynależności do Chrystusa, także na wakacyjnych i
urlopowych szlakach przyjmijmy wsparcie Bożym błogosławieństwem.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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