Ogłoszenia Parafialne na 17 lutego 2019 r.

Ogłoszenia Parafialne –

VI Niedziela zwykła „C”

17 lutego 2019 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy już VI Niedzielę zwykłą. W Ewangelii św. Chrystus poucza nas, że
podjęte wyrzeczenia i cierpliwie znoszone przeciwności ze względu na Królestwo Boże staną
się zasługujące na wieczną szczęśliwość. Do godz. 14,oo w Biurze Parafialnym przyjmuje
przedstawiciel TP KUL. W łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo Koronka do Bożego
Miłosierdzia.

2. We wtorek 19 lutego Mszą św. o godz. 18,oo rozpocznie się kolejne spotkanie narzeczonych
w ramach katechezy przedmałżeńskiej. Po Mszy św. kontynuacja spotkania w Sali
Konferencyjnej na plebanii.

3. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z grupy Ks. Rafała w środę 20 lutego, a z grupy ks.
Macieja w piątek 22 lutego. Rozpoczęcie udziałem we Mszy św. o godz. 18,oo.

4. W tym tygodniu obchodzimy: w piątek Święto Katedry św. Piotra a w sobotę wspomnienie
św. Polikarpa – Biskupa i Męczennika.

5. Szkoła Podstawowa nr 57 im. Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy z ul. Boh.
Westerplatte 2 zaprasza w sobotę 23 lutego o godz. 11,oo na drzwi otwarte dla przyszłych
uczniów klas I. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne tej szkoły od nowego roku szkolnego zaprasza
trzy i czterolatków do nowo powstałego przedszkole w tej placówce.
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6. W ramach rozliczeń podatkowych zachęcamy do odpisywania 1% na rzecz naszego
Hospicjum. Rozliczeń można dokonywać w Urzędzie Skarbowym, oraz w wersji papierowej w
naszym Hospicjum. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

7. Przypominamy, że trwa nawiedzenie naszych rodzin przez kopię Obrazu Matki Bożej Pięknej
Miłości. Szczegółowy program peregrynacji do wglądu w zakrystii lub Biurze Parafialnym.
Podajemy wykaz pozostałych ulic: ul. Dunikowskiego 20-24.03; ul. Glinki 25.03-1.04; ul.
Zajęcza 2-5.04; ul. Rysia 6-11.04; ul. Augustowska 12-13.04; ul. Białostocka 14.04; ul.
Człuchowska 15.04 i ul. Ks. J. Popiełuszki 16-19.04. 19 kwietnia w Wielką Sobotę nastąpi
zakończenie parafialnej peregrynacji.

8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Inteligent z misją” – o zmarłym premierze Janie Olszewskim; „Przebaczamy lecz nie
zapominamy” – o 79. Rocznicy I Masowej Deportacji Polaków na Sybir; „Życie nie jest
poczekalnią” – o przeżyciach delegacji naszej diecezji w Panamie; „Diakoni są potrzebni
Kościołowi” – o instytucji diakonów stałych. Zachęcamy do nabycia i lektury.

9. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczył śp. Jan Sobiech lat 86, którego ze
wszystkimi Zmarłymi powierzamy Bożej łaskawości. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie………….

10. Na zdobywanie zasług na wieczną szczęśliwość przyjmijmy wsparcie Bożym
błogosławieństwem.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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