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Ogłoszenia Parafialne

XXXIII Niedziela zwykła „B”

18 listopada 2018 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy XXXIII Niedzielę zwykłą, przedostatnią w Roku Kościelnym. Chrystus
poucza nas o zbliżającym się dniu przyjścia Syna Człowieczego. W łączności z wieczorną Mszą
św. o godz. 18,oo Koronka do Bożego Miłosierdzia.

2. Jeszcze dzisiaj można składać kartki z wypominkami rocznymi i jednorazowymi.
Ostatni różaniec z wypominkami za Zmarłych w poniedziałek o godz. 9,3o i 17,3o. Zapraszamy
do wspólnej modlitwy za naszych Zmarłych.

3. We wtorek 20 listopada odbędzie się kolejna katecheza przedmałżeńska dla narzeczonych.
W środę 21 listopada spotkanie kandydatów do bierzmowania z grupy ks. Rafała. Rozpoczęcie
Mszą św. o godz. 18,oo. Przynosimy brakujące dokumenty i dzienniczki.

4. W tym tygodniu obchodzimy wspomnienia: w poniedziałek bł. Salomei – zakonnicy; we
wtorek
w. Rafała Kalinowskiego – kapłana
;
w środę
Ofiarowanie NMP
; w czwartek
św. Cecylii – dziewicy i Męczennicy
, Patronki chórów, organistów, śpiewu i muzyki kościelnej a w sobotę
św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac – kapłana i Towarzyszy

ś
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. Z racji wspomnienia św. Cecylii w czwartek o godz. 18,oo Msza św. w intencji naszego chóru
Exsultate Deo. Naszym organistom, chórzystom oraz Solenizantkom i Solenizantom tego
tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości Bożych łask.

5. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W
łączności z Mszą św. o godz. 10,15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i akt poświęcenia
rodziny ludzkiej Jezusowi Chrystusowi. Podczas Mszy św. o godz. 11,3o przyjęcie nowych
członków do Eucharystycznego Ruchu Młodych.
O godz. 14,oo w Kościele Zasadniczym Msza św. w intencji zmarłych w tym roku
podopiecznych naszego Hospicjum.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy rodziny, krewnych i znajomych w intencji naszych Zmarłych.

6. Z racji wspomnienia św. Katarzyny w przyszłą niedzielę 25 listopada o godz. 12,15 w
kościele pw. NSPJ w Bydgoszczy zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji
pracowników kolejnictwa, emerytów, rencistów i ich rodzin. Do wspólnej modlitwy zaprasza ks.
Maciej Walter, diecezjalny duszpasterz kolejarzy.

7. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku Katolickim” warto
przeczytać: „Ubodzy. Miłość dla średniozaawansowanych” i „Bieda większa niż byśmy sądzili” –
o problemie ubóstwa w Polsce; „Szkocki hołd dla gen. Maczka” – o odsłoniętej w Edynburgu
ławce z brązu, na której spoczywa generał; „Śniłem swój sen o Polsce suwerennej” – rozmowa
z dr. habilitowanym Januszem Kuttą o patriotyzmie i drogach Polski do niepodległości;
„Słowackie paradoksy” – o naszych sąsiadach, którzy jako jedyny kraj w Europie nie uznaje
islamu. Zachęcamy do nabycia i lektury.

8. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli z naszej parafialnej wspólnoty: śp. Micha
ł Fiedorowicz lat 78
;
Irena Znajmiecka lat 90; Marian Berus lat 92; Jan Bartkowski lat 87 i Sebastian Adamski
lat 38,
których ze wszystkimi Zmarłymi w nadziei zmartwychwstania powierzamy Bożemu Miłosierdziu.
Wieczny odpoczynek…………..

9. Na wytrwałe zdobywanie Królestwa Bożego przyjmijmy umocnienie Bożym
błogosławieństwem.
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Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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