Ogłoszenia Parafialne na 7 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenia Parafialne –

V Niedziela W. Postu „C”

7 kwietnia 2019 roku.

1. Dzisiaj – w V Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy nasze parafialne Rekolekcje
Wielkopostne.
Bardzo serdecznie witamy
naszego Rekolekcjonistę – Ojca Marka Kowalskiego, polskiego paulina z Mariupola na
Ukrainie
. Życzymy Ojcu
Rekolekcjoniście, aby owoce jego rekolekcyjnego posiewu były obfite i trwale przemieniły nasze
codzienne życie. Niech miłosierdzie, jakie Chrystus okazał cudzołożnej kobiecie dotknie
każdego z nas. Do godz. 14,oo w Kościele Nawiedzenia z racji I niedzieli miesiąca wystawienie
i indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Udajmy się tam na chwilę modlitwy, aby
wypraszać dobre i owocne przeżycie naszych rekolekcji. O godz. 16,oo w Kościele
Zasadniczym Msza św. w intencji zmarłych w ostatnim roku podopiecznych naszego
Hospicjum. O godz. 17,15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Ofiary zbierane na tacę podczas
tego nabożeństwa są przeznaczone na wystrój i kwiaty do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać za
ofiary na ten cel. W poniedziałek, wtorek i środę Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 8,oo;
10,oo i 18,oo. W poniedziałek o godz. 18,oo Msza św. z nauką rekolekcyjną dla mężczyzn; we
wtorek o godz. 10,oo Msza św. z nauką dla chorych i starszych z udzieleniem Sakramentu
Chorych a o godz. 18,oo Msza św. z nauką dla małżonków i odnowieniem przyrzeczeń
małżeńskich. W środę zakończenie Rekolekcji. Okazja do spowiedzi św. codziennie podczas
Mszy św. o godz. 8,oo i 10,oo oraz od godz. 17,3o. Szczegółowy program rekolekcji
wywieszony jest na afiszach. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tego szczególnego
czasu łaski i nie odkładania spowiedzi św. na Wielki Tydzień.

2. Kandydaci do bierzmowania z grupy ks. Rafała nieobecni na ostatnim spotkaniu przyjdą do
Biura Parafialnego z książeczkami do bierzmowania we wtorek 9 kwietnia o godz. 16,3o.
Obecność obowiązkowa.

1/3

Ogłoszenia Parafialne na 7 kwietnia 2019 r.

3. Spotkanie Rodziców dzieci I Komunijnych w środę 10 kwietnia po Mszy św. na zakończenie
Rekolekcji o godz. 18,oo.

4. W piątek 12 kwietnia Droga Krzyżowa dla młodzieży w leśnym plenerze. Zbiórka przed
Kościołem Nawiedzenia o godz. 19,oo. Zabieramy latarki, ciepłe ubranie i wygodne buty.
Zapraszamy młodzież, a w szczególny sposób tegorocznych kandydatów do bierzmowania.

5. Kandydaci z grupy ks. Rafała zbiorą się w salce nr 2 w piątek 12 kwietnia o godz. 17,15.

6. Przyszła niedziela to już Niedziela Palmowa. Święcenie palm w łączności z każdą Mszą
św.; a uroczyste, połączone z procesją podczas Mszy św. o godz. 11,3o.
Dlatego dzieci z Rodzicami oraz wszyscy uczestniczący w tej uroczystości najpierw
gromadzą się przy krzyżu przed Kościołem Zasadniczym
, gdzie nastąpi odczytanie Ewangelii św. o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy, poświęcenie
przyniesionych palm i w uroczystej procesji wejście do kościoła na Mszę św.

7. W piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową o godz. 9,3o i 17,3o dla wszystkich; o godz. 16,3o
dla dzieci i o godz. 19,oo w plenerze dla młodzieży.

8. Kartki do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej można odbierać u naszych harcerzy, w
zakrystii lub Biurze Parafialnym.

9. Ze względu na Rekolekcje w środę ks. Proboszcz będzie przyjmował w Biurze Parafialnym
do godz. 17,oo.

10. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Głos na pustyni” – o społecznym liście Episkopatu Polski; „Grzechy transformacji” – o efektach
szokowej terapii z początku lat 90; „Oto Ja” – o Bydgoskiej Drodze Krzyżowej ulicami miasta;
„Ta komedia jest boska” – V część Rekolekcji Wielkopostnych. Zachęcamy do nabycia i lektury.
Przy wyjściu można też składać ofiary do skarbonek na dokończenie budowy szkoły w Czadzie.
Bóg zapłać.
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11. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Andrzej Kuligowski lat 62;
Stefania Tutlewska lat 90; Janusz Pankiewicz lat 62; Marian Lemanik lat 62 i Marianna
Gazda lat 90
, których ze wszystkimi
Zmarłymi powierzamy Miłosiernemu Bogu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie….

12. Na owocne przeżycie czasu świętych rekolekcji przyjmijmy umocnienie Bożym
błogosławieństwem.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski

3/3

