Ogłoszenia Parafialne na 28 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenia Parafialne –

II Niedziela Wielkanocna

Święto Bożego Miłosierdzia „C”

28 kwietnia 2019 roku.

1. Dzisiaj – w II Niedzielę Wielkanocną przeżywamy Święto Bożego Miłosierdzia. Z wielką
wdzięcznością uświadamiamy sobie ogrom Bożej dobroci i miłosiernej łaskawości wobec
każdego z nas.
O godz. 10,15 Msza św. w 79. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej
a po Mszy św. modlitwy przy krzyżu katyńskim przed Kościołem Zasadniczym. W łączności z
wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo Modlitwy o rychłą beatyfikację Prymasa Tysiąclecia,
Koronka do Bożego Miłosierdzia i ucałowanie Relikwii św. siostry Faustyny.

2. Jutro Święto św. Katarzyny Sieneńskiej – Dziewicy i Doktora K-ła, Patronki Europy a we
wtorek liturgiczna
Uroczystość Św. Wojciecha – Biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski.

3. W środę rozpoczynamy maryjny maj. Nabożeństwa majowe dla dzieci od poniedziałku do
piątku – w dni powszednie o godz. 17,oo. Nabożeństwa majowe dla wszystkich codziennie w
łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo; natomiast uroczyste nabożeństwa majowe z
Apelem Jasnogórskim w dni powszednie od poniedziałku do piątku o godz. 20,3o w Kościele
Nawiedzenia. W soboty i niedziele nabożeństwa majowe w Kościele Zasadniczym w łączności z
wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo. Zachęcamy do jak najliczniejszego uczestnictwa i wspólnej
modlitwy, by podziękować Matce Najświętszej za dar Nawiedzenia w Kopii Cudownego Obrazu
naszej parafii i całej diecezji.
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4. W czwartek – we wspomnienie św. Atanazego – Biskupa i Doktora K-ła przypada Święto
Flagi. Zechciejmy tego dnia wywiesić flagi państwowe i w ten sposób wyrazić nasze
przywiązanie do barw narodowych. Tego dnia przypada I czwartek maja. Godzina święta w
łączności z wieczorną Mszą św. i nabożeństwem majowym. Po nabożeństwie Stowarzyszenie
Wspierania Powołań zaprasza na spotkanie w Sali konferencyjnej na plebanii.

5. W piątek przypada Uroczystość NMP Królowej Polski – 228. Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Msze św. w Kościele Zasadniczym w/g porządku
niedzielnego.
O godz. 11,oo w Katedrze pod
przewodnictwem ks. Biskupa Jana Tyrawy Msza św. w intencji Ojczyzny. Pozostawmy tego
dnia flagi narodowe i jeśli to możliwe wywieśmy także flagi maryjne. Tego dnia przypada I
piątek maja. Okazja do spowiedzi św. podczas każdej Mszy św. Ze względu na Uroczystość nie
ma Mszy św. I piątkowej dla dzieci i nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

6. W sobotę obchodzimy wspomnienie św. Floriana – Męczennika. Tego dnia przypada I
sobota maja. Po Mszy św. o godz. 8,oo wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec
wynagradzający z rozważaniem fatimskim i indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Zakończenie Adoracji przed Mszą św. o godz. 10,oo.

7. Chorych i osoby w podeszłym wieku nawiedzimy w ich domach z Sakramentami św. w
sobotę 4 maja w godz. przedpołudniowy
ch. Zgłoszenia nowych chętnych w zakrystii lub Biurze Parafialnym do czwartku włącznie.
W tym tygodniu Biuro Parafialne w środę i piątek będzie nieczynne.

8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku Katolickim” warto
przeczytać: „Nieznane Miłosierdzie” – refleksje związane z encykliką św. Jana Pawła II o Bożym
Miłosierdziu; „Kościół, który powstaje z popiołów” i „Nasza Pani” – o francuskiej religijności w
kontekście pożaru katedry Notre Dame; „Nasza wiara płowieje” – o uroczystościach Wielkiego
Czwartku w bydgoskiej katedrze. Zachęcamy do nabycia i lektury religijnej.

9. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Józefa Słaboszewska lat 87; Jan
Gralla lat 76; Henryk Tomaszewski lat 72; Izydor Krzywiński lat 88; Jerzy Drożniakiewicz
lat 63; Jadwiga Bukała lat 80; Zofia Kuśmierek lat 80 i ks. Henryk Szeffler lat 62
, były wikariusz w naszej parafii, od wielu lat proboszcz parafii NSPJ w Popowie Ignacewie,
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których ze wszystkimi naszymi Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie……………

10. Niech Boże błogosławieństwo otworzy nasze serce na ufne przyjęcie Bożego Miłosierdzia.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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