Ogłoszenia Parafialne na 4 listopada 2018 r.

Ogłoszenia Parafialne –

XXXI Niedziela zwykła „B”

4 listopada 2018 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy XXXI Niedzielę zwykłą. Chrystus poucza nas, że w życiu człowieka
najważniejsza jest miłość. Z racji I niedzieli miesiąca w Kościele Nawiedzenia wystawienie i
indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 14,oo.
Ofiarujmy naszą osobistą rozmowę z Chrystusem Eucharystycznym w intencji naszego
Arcypasterza, który dziś obchodzi 70. Rocznicę urodzin, a jutro 30. Rocznicę święceń biskupich
.
O godz. 15,oo
Koronką do Bożego Miłosierdzia w Kościele Nawiedzenia rozpocznie się
spotkanie Żywego Różańca
.

2. Bardzo serdecznie witamy w naszej parafii panią dr Jolantę Grygielską, która krótko
zaprezentuje książkę pt. „Polska pieśń patriotyczna” wydaną z okazji zbliżającej się 100.
Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Pani Jolanto bardzo proszę.

3. W poniedziałek 5 listopada po Mszy św. o godz. 7,oo w sklepiku możliwość rezerwacji
intencji mszalnych na I półrocze przyszłego roku. Tego dnia rozpoczynamy też modlitwę za
naszych Zmarłych. Różaniec z wypominkami za Zmarłych odmawiamy w dni powszednie o
godz. 9,3o i 17,3o. Kartki z wypominkami można jeszcze oddać po Mszy św. w sklepiku.

4. Spotkania kandydatów do bierzmowania: z grupy ks. Łukasza w poniedziałek; z grupy ks.
Rafała i ks. Macieja w środę; z grupy ks. Marcina w czwartek. Rozpoczęcie udziałem we Mszy
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św. o godz. 18,oo. Przynosimy brakujące dokumenty.

5. We wtorek 6 listopada kolejne spotkanie narzeczonych przygotowujące do zawarcia
Sakramentu Małżeństwa. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18,oo.

6. W czwartek 8 listopada po Mszy św. o godz. 18,oo odbędzie się na plebanii spotkanie
członków Rodziny Radia Maryja i uczestników dnia skupienia w Górce Klasztornej.

7. W piątek przypada Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej a w sobotę
wspomnienie
Leona Wielkiego – papieża i Doktora Kościoła
.

św.

8. W sobotę 10 listopada o godz. 18,oo w Katedrze Bydgoskiej nastąpi inauguracja XXXVII
Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej i Bydgoskich Spotkań z Kulturą Chrześcijańską
. Bogaty program Tygodnia wywieszony jest na afiszach. Przy wyjściu z kościoła można też
pobrać zaproszenia z programem Tygodnia.

9. W przyszłą niedzielę przypada 100. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z
tej okazji
o godz. 17,3o zapraszamy na Koncert Pieśni Patriotycznych w wyk. naszego chóru
„Exsultate Deo”.
Zapraszamy też do wspólnego śpiewania w tym szczególnym dniu.
Koncert poprzedzi uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny o godz. 18,oo.
Prosimy w tym dniu wywiesić flagi narodowe. Tego dnia o godz. 11,oo ks. Biskup Jan Tyrawa w
katedrze odprawi Mszę św. w intencji Ojczyzny. Ofiary zbierane na tacę w przyszłą niedzielę
przeznaczymy na pokrycie kosztów wykonanego remontu wieży kościoła. Bóg zapłać
wszystkim, którzy mają swój materialny wkład w to dzieło.

10. W dniach 16-18 listopada w Rywałdzie odbędą się rekolekcje prowadzone przez o.
Grzegorza Góralskiego. Szczegóły na afiszu i u pani Grażyny pod nr. telefonu 602 15 07 07.

2/4

Ogłoszenia Parafialne na 4 listopada 2018 r.

11. Jak informowaliśmy członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia św. Łazarza dzisiaj
rozprowadzają kalendarze-cegiełki na potrzeby
Centrum Opieki Perinatalnej
, które obejmuje opieką rodziny oczekujące narodzin śmiertelnie chorego dziecka. Witamy pana
Andrzeja Mamysa
, który krótko zapozna nas z tą problematyką. Bardzo proszę panie Andrzeju.

12. W związku ze zbliżającym się II Światowym Dniem Ubogich, Caritas Diecezji Bydgoskiej
włącza się w ogólnopolską akcję pt.
„Tytka Charytatywna”.
Zainteresowani akcją mogą w zakrystii odebrać „Tytki Charytatywne”, do których złożymy trwałe
produkty spożywcze, środki czystości itp. Wypełnione zwracamy w zakrystii lub Biurze
Parafialnym w godz. urzędowania.

13. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Bóg mówi przez młodych” – o zakończonym w Rzymie Synodzie Biskupów; „Plastik zawsze do
nas wraca” – o zagrożeniu ekologicznym naszej planety; „Miłość do Ojczyzny nad wszystkim
innym” – o bydgoskim kongresie „Jeden świat – wiele kultur”. Zachęcamy do nabycia i lektury.

14. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Stanisława Skamiera lat 91; Irena
Niespodziana lat 88; Ludomir Vogt lat 78; Teresa Kranz lat 82; Eugeniusz Tułodziecki lat
79 i ojciec Marek Karczewski lat 57
ze Zgromadzenia Ducha Świętego, których ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Bożemu
Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…….

15. Na realizowanie przykazania miłości Boga i bliźniego przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proboszcz

3/4

Ogłoszenia Parafialne na 4 listopada 2018 r.

Ks. Józef Kubalewski
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