Ogłoszenia Parafialne na 16 czerwca 2019 r.

Ogłoszenia Parafialne –

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej „C”

16 czerwca 2019 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Wyrażamy naszą wiarę w
Jednego Boga obecnego w trzech Osobach: Ojca, który nieustannie stwarza; Syna, który
dokonuje odkupienia świata oraz Ducha Świętego, który uświęca i ożywia cały świat.
Dzisiejsza Uroczystość kończy czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.
W łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo nabożeństwo czerwcowe.

2. Bardzo serdecznie witamy w naszej parafii ks. Dariusza Białkowskiego, misjonarza w
Turcji i dziękujemy za wygłoszone Słowo Boże. Przy wyjściu z kościoła ks. misjonarz będzie
zbierał ofiary na wsparcie jego misjonarskiej działalności. Bóg zapłać za ofiary na ten cel.

3. Przypominamy, że nabożeństwa czerwcowe odprawiamy codziennie w łączności z wieczorną
Mszą św. o godz. 18,oo. Zapraszamy wszystkich, szczególnie kandydatów do bierzmowania z
klas VII i VIII oraz nowo bierzmowanych.

4. W poniedziałek po wieczornej Mszy św. w salce katechetycznej nr 2 instrukcja dla niosących
sztandary i feretrony w związku z uroczystością i oktawą Bożego Ciała. Natomiast w Sali
Konferencyjnej na plebanii spotkanie panów niosących baldachim i prowadzących kapłana
podczas procesji Eucharystycznych. Natomiast próby dziewczynek sypiących kwiaty oraz dzieci
niosących emblematy religijne we wtorek i środę o godz. 17,3o. Serdecznie zapraszamy!
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5. Zbiórka wyjeżdżających do Gdańska we wtorek 18 czerwca o godz. 6,oo przed Kościołem
Nawiedzenia.

6. W poniedziałek przypada wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego – zakonnika, a w piątek
św. Alojzego Gonzagi – zakonnika
.

7. W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – tradycyjne
Boże Ciało.
W czwartek Msze św. o godz. 7,3o; 9,oo; 10,15 – po
której wyruszy Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy.
Bezpośrednio po zakończeniu procesji zostanie odprawiona jedna Msza św. w miejsce Mszy
św. o godz. 11,3o i 13,oo.
Wieczorna Msza św. z nabożeństwem czerwcowym o godz. 18,oo.
W Boże Ciało nie ma Mszy św. o godz. 20,oo!

8. Procesja Eucharystyczna w Boże Ciało jak w latach ubiegłych przejdzie ulicami: ks. J.
Popiełuszki; Białogardzką; Białostocką; Łomżyńską i ks. J. Popiełuszki. Prosimy o
przygotowanie ołtarzy w tych samych miejscach. I ołtarz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,
Legion Maryi i Różaniec Rodziców w intencji dzieci – odpowiedzialny ks. Maciej; II ołtarz
Neokatechumenat – odpowiedzialny ks. Marcin Jiers; III ołtarz młodzież – odpowiedzialny ks.
Łukasz i IV ołtarz Nadzwyczajni Szafarze Komunii św. – odpowiedzialny ks. Rafał. Prosimy o
wywieszenie flag i udekorowanie okien nie tylko na trasie procesji. Niech to będzie zewnętrzny
wyraz naszej wiary i miłości do Chrystusa, a także forma sprzeciwu wobec ostatnich aktów
profanacji wizerunku Matki Najświętszej, Mszy świętej i procesji Eucharystycznej. Prosimy o
udział w strojach dzieci I Komunijne i rocznicowe, a dziewczynki do sypania kwiatków.
Zapraszamy poczty sztandarowe i feretrony wszystkich duszpasterstw z naszej parafii. W Boże
Ciało prosimy nie parkować samochodów na parkingu przed Kościołem Nawiedzenia a także
przed Kościołem Zasadniczym, aby Procesja Eucharystyczna mogła swobodnie wyjść ze
świątyni i do niej powrócić. Przez całą Oktawę Bożego Ciała Msze św. wieczorne połączone z
nabożeństwem czerwcowym i Procesją Eucharystyczną będziemy odprawiać o godz. 18,oo w
Kościele Zasadniczym. Zachęcamy do licznego udziału zarówno w Boże Ciało jak i przez całą
oktawę.

9. Parafialny Dzień Chorego zorganizujemy w środę 26 czerwca o godz. 10,oo.

10. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
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„Każdy sobie czyli o marszach” – refleksje i wnioski związane z organizacją tzw. parad równości
oraz Marszów dla Życia i Rodziny; „Jesteśmy Bożym Ciałem” – o przyszłości Procesji Bożego
Ciała; „Do nieba jest pod górkę” – rozmowa z ks. Juliuszem Kisielem, wdowcem, który przyjął
święcenia kapłańskie; „Rodzina musi bronić tożsamości” – o Bydgoskim Marszu dla Życia i
Rodziny. Zachęcamy do nabycia i religijnej lektury.

12. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej próg wieczności przekroczyli: śp. Miro
sława Frankowska lat 72; Kazimierz Gzubicki lat 84; Józefa Kulignan lat 84; Maksymilian
Buczek lat 90 i Marianna Schiwe lat 83
, których ze wszystkimi naszymi Zmarłymi powierzamy Bożej łaskawości i miłosierdziu. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie…………….

13. Otwórzmy nasze serca i przyjmijmy Boże błogosławieństwo w Imię Trójcy Przenajświętszej.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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