Ogłoszenia Parafialne na 1 grudnia 2019 r.

Ogłoszenia Parafialne –

I Niedziela Adwentu „A”

1 grudnia 2019 roku.

1. Dzisiaj – w I Niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Adwent – to czas
radosnego oczekiwania na przyjście Pana.
Roraty
odprawiać będziemy w dni powszednie w Kościele Zasadniczym o godz. 6,3o.
Dzieci z lampionami zapraszamy na Roraty w poniedziałki, środy i piątki rano o godz. 6,3o;
natomiast we wtorki i czwartki o godz. 18,oo.
W tym tygodniu ze względu na I piątek miesiąca Roraty dla dzieci będą o godz. 17,oo
! Przypominamy, że w Adwencie codziennie o godz. 6,10 zapraszamy na Godzinki o
Niepokalanym Poczęciu NMP. Dzisiaj o godz. 15,oo w Kościele Zasadniczym Koronką do
Bożego Miłosierdzia rozpocznie się spotkanie Żywego Różańca. W łączności z wieczorną Mszą
św. o godz. 18,oo Koronka do Bożego Miłosierdzia. Msza św. o godz. 20,oo w Kościele
Zasadniczym. Poświęcone opłatki na stół wigilijny można nabywać u naszych harcerzy. W
zestawie znajdują się 2 duże i 2 małe opłatki.

2. Ze względu na prace przy Obrazie Matki Bożej w Kościele Nawiedzenia nie będzie
dzisiaj wystawienia i Adoracji Najświętszego Sakramentu . Prace te zakończą się w
najbliższą środę, dlatego Msze św. o godz. 8,oo i 10,oo od czwartku będą już w Kościele
Nawiedzenia. W przyszłą niedzielę – w
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
po Mszy św. o godz. 7,3o przejdziemy do Kościoła Nawiedzenia, by poświęcić Obraz
Nawiedzenia, który odtąd będzie jako zasłona Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Po
poświęceniu nowego obrazu uroczyste odsłonięcie Obrazu MB Częstochowskiej, następnie
wystawienie i Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 14,oo. W godz. 12,oo – 13,oo
zapraszamy na modlitewną Godzinę Łaski.
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3. Dzisiaj, w holu kościoła odbywa się kiermasz świąteczny połączony z loterią fantową
przygotowaną przez dzieci i rodziców ze scholi. Dochód z kiermaszu przeznaczony będzie na
potrzeby scholii. Podczas kiermaszu można nabyć sianko wigilijne. Zachęcamy też do udziału w
konkursie na Najpiękniejszą Szopkę Rodzinną. Rozstrzygnięcie konkursu 22 grudnia, w IV
Niedzielę Adwentu.

4. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VII i VIII z grupy ks. Łukasza oraz z klas I z
grupy ks. Rafała odbędzie się w poniedziałek 2 grudnia. Rozpoczęcie udziałem we Mszy św. o
godz. 18,oo.

5. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na dzień skupienia Rodziny Radia Maryja w Toruniu.
Szczegóły w zakrystii.

6. Duszpasterstwo Rodzin zaprasza na cykl katechez przedślubnych dla narzeczonych.
Najbliższe spotkanie 5 grudnia o godz. 18,3o w parafii św. Trójcy w Bydgoszczy.

7. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota grudnia. Godzina św. w łączności
z Roratami dla dzieci o godz. 18,oo. Po Mszy św. Stowarzyszenie Wspierania Powołań
zaprasza na spotkanie do Sali Konferencyjnej na plebanii. Nabożeństwo I piątkowe w łączności
z Mszą św. o godz. 6,3o i 18,oo. Okazja do spowiedzi św. podczas porannych Mszy św.
Spowiedź św. dla dzieci od godz. 16,oo. W piątek Roraty dla dzieci o godz. 17,oo ! Spowiedź
św. dla dorosłych i młodzieży wieczorem od godz. 17,3o. Nabożeństwo I sobotnie w łączności z
Mszą św. o godz. 6,3o w Kościele Zasadniczym. Po Mszy św. o godz. 8,oo w Kościele
Nawiedzenia wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec wynagradzający z
rozważaniem fatimskim za grzeszników i Adoracja do godz. 10,oo.

8. W tym tygodniu obchodzimy: we wtorek wspomnienie św. Franciszka Ksawerego – kapłana;
w środę św. Barbary – Dziewicy i Męczennicy; w piątek św. Mikołaja – Biskupa oraz w sobotę
św. Ambrożego – Biskupa i D-ra K-ła.
Wszystkim
Solenizantkom i Solenizantom życzymy obfitości Bożych łask i skutecznego orędownictwa św.
Patronów.

9. W przyszłą niedzielę 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP rozpoczyna
my rozprowadzanie świec Caritas w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
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Duże świece po 15 a małe po 6 zł. będą do nabycia w kościele. Ten dzień jest również dniem
duchowej łączności wszystkich uczestników Różańca Rodziców w intencji dzieci. Zachęcamy
nowych chętnych. Zapisy u pani Krystyny Sochackiej. Podczas Mszy św. o godz. 11,3o
poświęcimy medaliki dzieciom I Komunijnym.

10. Chorych i osoby w podeszłym wieku nawiedzimy z Sakramentami św. w sobotę 7
grudnia w godz. przedpołudniowych
. Zgłoszenia w zakrystii lub Biurze Parafialnym do
czwartku włącznie.

11. W przyszłą niedzielę do puszek będziemy zbierać ofiary przeznaczone na Pomoc
Kościołowi na Wschodzie
, natomiast ofiary zbierane na tacę przeznaczymy na prace remontowe i inwestycyjne w
naszym sanktuarium. Bóg zapłać.

12. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Świat bez broni atomowej” i „Mały Kościół, młoda wiara” – echa ostatniej pielgrzymki papieża
Franciszka; „Pstryczek od Pana Boga” – rozmowa z ks. Marcinem Gajowniczkiem –
duszpasterzem w Zakładzie Karnym w Czarnem; „Jak Polacy pomogli obalić mur berliński”.
Zachęcamy do nabycia i lektury.

13. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Jan Murawski lat 79; Janusz
Wucens lat 73; Eugenia Wrona lat 70 i Jakub Lewicki lat 33
, których ze wszystkimi Zmarłymi polecamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie…………..

14. Na owocne przygotowanie się na przyjście Pana przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proboszcz
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Ks. Józef Kubalewski
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