Ogłoszenia Parafialne na 1 września 2019 r.

Ogłoszenia Parafialne –

XXII Niedziela zwykła „C”

1 września 2019 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy XXII Niedzielę zwykłą, pierwszą w nowym roku szkolnym i
katechetycznym. O godz. 11,3o Msza św. na rozpoczęcie nowego roku nauki oraz poświęcenie
tornistrów i przyborów szkolnych. Dzisiaj też przypada
80. Rocznica wybuchu II wojny światowej
. Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich ofiarach tej strasznej wojny oraz prośmy o
pokój w naszej Ojczyźnie, Europie i świecie. Z racji I niedzieli miesiąca do godz. 14,oo w
Kościele Nawiedzenia wystawienie i indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Udajmy się tam na chwilę osobistej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny oraz katechetów,
nauczycieli i uczniów rozpoczynających nowy rok nauki. O godz. 15,oo w Kościele Nawiedzenia
Koronką do Bożego Miłosierdzia rozpocznie się spotkanie Żywego Różańca. Natomiast
Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji Ojczyzny w łączności z Mszą św. o godz. 18,oo.

2. Bardzo serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. kleryka Bartosza Peszke,
alumna IV roku naszego Seminarium, który przybył do nas na praktykę duszpasterską i
życzymy, aby pobyt w naszej parafii zaowocował pogłębieniem wiary i nowym doświadczeniem
duszpasterskim. Szczęść Boże księże Bartoszu !

3. We wtorek wspominamy św. Grzegorza Wielkiego – papieża.

4. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota września. Godzina święta w czwartek
w łączności z wieczorną Mszą św. i modlitwą o nowe powołania do Służby Bożej. Po Mszy św.
w Sali Konferencyjnej na plebanii spotkanie Stowarzyszenia Wspierania Powołań. Zapraszamy
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nowych chętnych, szczególnie Rodziców i Rodzeństwo kapłanów i sióstr zakonnych. W piątek
nabożeństwo ku czci NSPJ w łączności z Mszą św. o godz. 7,oo i 18,oo. O godz. 17,oo Msza
św. I piątkowa dla dzieci w Kościele Zasadniczym. Okazja do spowiedzi św. dla dzieci od godz.
16,oo a dla dorosłych i młodzieży podczas porannych Mszy św. oraz wieczorem od godz.
17,3o. Nabożeństwo maryjne w sobotę w łączności z Mszą św. o godz. 7,oo. Po Mszy św. o
godz. 8,oo wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec z rozważaniem fatimskim
wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi za grzeszników i Adoracja Najśw. Sakramentu.
Zakończenie Adoracji przed Mszą św. o godz. 10,oo.

5. Od poniedziałku 2 września wznawiamy odprawianie Mszy św. o godz. 10,oo w dni
powszednie w Kościele Nawiedzenia.

6. W sobotę 7 września Bractwo Oblatów Św. Brygidy Domu Bydgoskiego organizuje XXX
Pieszą Pielgrzymkę do Sanktuarium M.B. Byszewskiej. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 8,oo w
Katedrze Bydgoskiej. Trasa pielgrzymki wynosi 35 km. Powrót i wyżywienie we własnym
zakresie.

7. Uroczystość Matki Bożej Pięknej Miłości obchodzona w tym roku już w sobotę 7 września
będzie miała wyjątkowy charakter.
O godz. 18,oo
w katedrze zostanie odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana
Tyrawy ze Słowem Bożym ks. Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski.
Podczas tej Mszy św. zostanie konsekrowany nowy ołtarz. Do wspólnej modlitwy serdecznie
zapraszamy.

8. Chorych i osoby w podeszłym wieku po wakacyjnej przerwie nawiedzimy z Sakramentami
św. w sobotę 7 września w godz. przedpołudniowych. Nowych chętnych można zgłaszać w
zakrystii lub Biurze Parafialnym do czwartku włącznie.

9. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny –
Matki Bożej Pięknej Miłości, Patronki Diecezji Bydgoskiej
.
Ofiary zbierane na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczymy na prace remontowe i inwestycyjne
w naszym Sanktuarium. Bóg zapłać.

10. W poniedziałek 9 września po Mszy św. o godz. 18,oo zbiórka Służby Liturgicznej Ołtarza
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naszej parafii. Zapraszamy też chętnych chłopców, aby włączyli się do tej służby.

11. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas I ponadpodstawowych we wtorek 10
września. Rozpoczęcie udziałem we Mszy św. o godz. 18,oo. Na spotkanie przynosimy
dzienniczki do bierzmowania z ubiegłego roku. Natomiast spotkanie kandydatów do
bierzmowania z klas VII i VIII w kolejny wtorek tj. 17 września. Rozpoczęcie udziałem we Mszy
św. o godz. 18,oo. Kandydaci z klas VIII przynoszą dzienniczki do bierzmowania z ubiegłego
roku. Obecność wszystkich kandydatów obowiązkowa już od I spotkania.

12. W dniach 14 i 15 września organizowana jest pielgrzymka do Częstochowy z nocnym
czuwaniem. Koszt 100 zł. Wyjazd spod Tesco o godz. 7,oo. Informacje u p. Grażyny. Nr tel.
797290936.

13. W ostatnim czasie przy ul. 62. Pułku Piechoty Wielkopolskiej, na parkingu naprzeciw
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność znaleziono znaczną sumę pieniędzy.
Właściciela prosimy o kontakt w zakrystii.

14. W czwartek 19 września Rodzina Radia Maryja organizuje pielgrzymkę do Warszawy
szlakiem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Są jeszcze wolne miejsca. Szczegóły i zapisy w zakrystii.

15. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Zakonnica do specjalnych zadań” – o siostrach zakonnych, które pracują jako katechetki;
„Przemiana Johannesa K.” – historia nawrócenia od neonazisty i mordercy do pastora;
„Najstraszliwsza wojna w dziejach Europy” – rozmowa z Edytą Cisewską, naczelnik Delegatury
IPN w Bydgoszczy. Zachęcamy do nabycia i lektury.

16. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Alfons Łowiński lat 98; Jan
Ługiewicz lat 87; Jułkowski Kazimierz lat 85; Bogdan Grocholewski lat 58; Leszek
Michalski lat 69; Zbigniew Osowicki lat 64; Janina Lisowiec lat 85 i Andrzej Botkowski lat
73,
których ze wszystkimi Zmarłymi
a szczególnie ofiarami II wojny światowej powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie……………………….

3/4

Ogłoszenia Parafialne na 1 września 2019 r.

17. Na nowy rok nauki i pracy przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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