Ogłoszenia Parafialne na 8 września 2019 r.

Ogłoszenia Parafialne –

XXIII Niedziela zwykła „C”

Uroczystość NMP Matki Pięknej Miłości

8 września 2019 roku.

1. Dzisiaj, w XXIII Niedzielę zwykłą, w naszej diecezji przypada Uroczystość NMP Matki
Pięknej Miłości
, głównej
Patronki naszej diecezji. W łączności z wieczorną Mszą św. Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę na prace remontowe i inwestycyjne w naszym
Sanktuarium.

2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza. Zapraszamy
także nowych chętnych do służby Panu Bogu przy ołtarzu.

3. Nasz chór parafialny „Exsultate Deo” serdecznie zaprasza nowych chętnych do wspólnego
śpiewania na chwałę Bogu i ludziom. Znajomość nut nie jest wymagana. Próby odbywają się
we wtorki i czwartki o godz. 18,oo w salce nr 2. Serdecznie zapraszamy. Pamiętajmy, że kto
śpiewa ten podwójnie się modli !

4. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas I ponadpodstawowych we wtorek 10
września. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18,oo. Obecność wszystkich obowiązkowa. Na
spotkanie przynosimy dzienniczki do bierzmowania z ubiegłego roku. Natomiast spotkanie
kandydatów do bierzmowania z klas VII i VIII we wtorek 17 września. Rozpoczęcie Mszą św. o
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godz. 18,oo Obecność wszystkich obowiązkowa. Kandydaci z klas VIII przynoszą dzienniczki
do bierzmowania z ubiegłego roku.

5. W środę 11 września o godz. 18,oo w katedrze bydgoskiej ks. biskup Jan Tyrawa będzie
przewodniczył Uroczystej Mszy św. w intencji Pomordowanych przed 80. laty na Starym Rynku
w Bydgoszczy. Po Mszy św. w Domu Polskim wykład Wiesława Trzeciakowskiego „Publiczne
egzekucje na Starym Rynku w Bydgoszczy 11 września 1939. Ślad dłoni na murze”. Po
wykładzie koncert Polsko-niemieckiej Orkiestry Przyjaźni i Współpracy Międzynarodowej.
Zapraszamy.

6. Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd z Rodziną Radia Maryja do Warszawy szlakiem Bł. ks.
J. Popiełuszki w czwartek 19 września. Szczegóły i zapisy w zakrystii.

7. W piątek przypada wspomnienie św. Jana Chryzostoma – Biskupa i Doktora K-ła a w sobotę
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
. Tego dnia we Włocławku odbędą się ogólnopolskie modlitwy w ramach wydarzenia
ewangelizacyjnego
„Polska pod krzyżem”.
W duchowej łączności z wiernymi we Włocławku zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich,
którzy do Włocławka pojechać nie mogą.
W sobotę po Mszy św. o godz. 8,oo wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa
adoracyjna do godz. 10,oo.
Zakończenie Adoracji przed Mszą św. o godz. 10,oo.

8. Dzieci, które z różnych powodów nie były w minioną niedzielę u nas w kościele i nie miały
poświęconych tornistrów oraz przyborów szkolnych, zapraszamy na poświęcenie podczas Mszy
św. o godz. 11,3o w przyszłą niedzielę 15 września.

9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Prawa rodziców do wychowania własnych dzieci” – jak uchronić dziecko przed niechcianymi
zajęciami w szkole; „Burza wokół krzyża” – spór o krzyż na Giewoncie; „Zaradzić cierpieniu” –
rozmowa z prof. Jackiem Łuczakiem, ojcem opieki i medycyny paliatywnej w Polsce.
Zachęcamy do nabycia i lektury.
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10. W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty próg wieczności przekroczyli: śp.
Andrzej Kochanowski lat 73; Piotr Zapęcki lat 75; Wiesław Ziemkowski lat 72 i Krystyna
Nowak lat 74,
których ze wszystkimi Zmarłymi polecamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek……….

11. Niech Maryja Matka Pięknej Miłości wyprasza dla nas Boże błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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