Ogłoszenia Parafialne na 19 sierpnia 2018 r.

Ogłoszenia Parafialne –

XX Niedziela zwykła „B”

19 sierpnia 2018 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy XX Niedzielę zwykłą. Chrystus Pan poucza nas, że On jest „chlebem
żywym, który z nieba zstąpił” i jeśli będziemy Go spożywać – będziemy żyli na wieki. Koronka
do Bożego Miłosierdzia w łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo.

2. Dzisiaj w Sali Konferencyjnej na plebanii panie z Żywego Różańca rozprowadzają materiały
dekoracyjne na czas misji i Nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego.
Zachęcamy do zakupu, aby należycie udekorować nasze domostwa i mieszkania na godne
przyjęcie Maryi naszej Matki podczas Nawiedzenia. Ceny materiałów dekoracyjnych są bardzo
przystępne. Jeśli ktoś chce ofiarować więcej – będzie to cegiełka na zaawansowany remont
wieży naszego kościoła. Bóg zapłać. W świątyni i w Sali Konferencyjnej zostały też wyłożone
zaproszenia dla naszych parafian do udziału w Misjach Parafialnych i Uroczystościach
Nawiedzenia. Zaproszenie przeznaczone jest dla każdej rodziny. Prosimy je zabrać nie tylko dla
siebie, ale także dla naszych krewnych czy sąsiadów, którzy dzisiaj nie mogli przybyć do
naszego kościoła. Zaproszenie zawiera program Misji Parafialnych. Już dziś zachęcamy do
licznego udziału i skorzystania z czasu szczególnej łaski.

3. W tym tygodniu obchodzimy: w poniedziałek wspomnienie św. Bernarda – Opata i Doktora
K-ła
; we wtorek wspomnienie św. Piusa X –
papieża
; w środę wspomnienie
NMP Królowej
i w piątek
Święto św. Bartłomieja – Apostoła
. Wszystkim Solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych, opieki
Matki Najświętszej oraz przemożnego orędownictwa św. Patronów i ludzkiej życzliwości.
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4. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość NMP Częstochowskiej. Podczas wszystkich
Mszy św. nastąpi odnowienie Ślubów Jasnogórskich.

5. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Prawo wyborcze powinno służyć społeczeństwu” – wskazania biskupów polskich w sprawie
ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego; „Nie umiem patrzeć na zimno” – rozmowa z
ks. Adamem Jabłońskim, naczelnym kapelanem więziennictwa, o karze śmierci; „Rodziny ofiar
o karze śmierci”; „Świadectwo mądrości życia” – o siostrach ze Zgromadzenia Sióstr Maryi
Niepokalanej, które zakończyły swoją posługę w Bydgoszczy; „Pocysterskie dziedzictwo” – o
parafii Włóki, gdzie od kilku tygodni proboszczem jest ks. Grzegorz Lewandowski. Zachęcamy
do nabycia i lektury.

6. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej próg wieczności przekroczyli: śp. Stanis
ław Dzidek lat 61; Mirosław Pijanowski lat 53; Zbigniew Walecki lat 71; Pelagia
Wyszyńska lat 85; Stanisława Kwiatkowska lat 84; Walenty Lubik 89; Miron Lewandowski
lat 59; Felicja Szymczak lat 81 i Zbigniew Kaźmirski lat 71
, których ze wszystkimi naszymi Zmarłymi polecamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie…………

7. Na owocne i godne posilanie się chlebem życia przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski

2/2

