Ogłoszenia Parafialne na 2 lutego 2020 r.

Ogłoszenia Parafialne –

Święto Ofiarowania Pańskiego „A”

2 lutego 2020 roku.

1. Dzisiaj obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, a zarazem Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego
.W
łączności z każdą Mszą św. poświęcenie świec. Z racji I niedzieli miesiąca w Kościele
Nawiedzenia do godz. 14,oo wystawienie i indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Wejdźmy tam na chwilę modlitwy w intencji osób konsekrowanych oraz o nowe i święte
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. O godz. 15,oo w Kościele Nawiedzenia Koronką do
Bożego Miłosierdzia rozpocznie się spotkanie Żywego Różańca. W intencji nowych powołań do
służby Bożej Koronka do Bożego Miłosierdzia połączona z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo.
Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę jako pomoc dla zakonów klauzurowych. Ofiary
zbierane na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczymy na prace remontowo inwestycyjne w
naszym Sanktuarium.

2. W poniedziałek 3 lutego o godz. 17,oo w naszym Hospicjum rozpocznie się kolejne spotkanie
wolontariuszy. Zapraszamy także nowych chętnych, którzy pragną okazać serce i pomoc
naszym chorym i cierpiącym podopiecznym.

3. W środę obchodzimy wspomnienie św. Agaty – Dziewicy i Męczennicy a w czwartek św.
Pawła Miki i Towarzyszy – Męczenników
. Solenizantkom i Solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia.

4. W tym tygodniu przypadają I czwartek i piątek lutego. Godzina święta w czwartek w
łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo. Po Mszy św. spotkanie Towarzystwa
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Wspierania Powołań w Sali Konferencyjnej na plebanii. Nabożeństwo ku czci NSPJ w piątek w
łączności z Mszą św. o godz. 7,oo i 18,oo. Okazja do spowiedzi św. podczas porannych Mszy
św. i od godz. 17,3o.
Ze względu na
ferie spowiedź miesięczna dla dzieci od godz. 16,3o i Msza św. o godz. 17,oo będzie w
przyszły piątek 14 lutego
.

5. Końcowy plan kolędy:

Poniedziałek 3 lutego 2020 r.

1. Białogardzka 4(1-45)

2. Białogardzka 4(46-90)

3. Glinki 95(1-35)

4. Glinki 95(36-70)

Wtorek 4 lutego 2020 r.

1. Glinki 91(1-38)

2. Glinki 91(39-77)
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3. Glinki 93(1-29)

4. Glinki 119(21-50)

Środa 5 lutego 2020 r.

1. Glinki 97(1-40)

Początek kolędy o godz. 16,oo. Na tym kończymy tegoroczną kolędę. Gdyby u kogoś kolęda w
zaplanowanym terminie się nie odbyła, to przewidujemy możliwość kolędy w terminie
dodatkowym tj. w sobotę 8 lutego. Zgłoszenia na kolędę dodatkową przyjmujemy po Mszy św.
w zakrystii lub do środy w Biurze Parafialnym. Bardzo serdecznie dziękujemy za życzliwe
przyjęcie przez naszych Parafian.

6. W przyszłą niedzielę o godz. 10,15 Msza św. w intencji Sybiraków w 80. Rocznicę Pierwszej
Masowej Deportacji Polaków na Sybir . Po Mszy św. modlitwy przed kościołem przy kwaterze
Sybiraków. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

7. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Zostawiłam chleb dla tortu” – rozmowa o codzienności życia konsekrowanego; „Nie tylko
Komunia” – o trudnościach związanych z pełnym uczestnictwem w Eucharystii; „ Spotkaj
bohaterkę filmu Nieplanowane” – o spotkaniu z Abby Johnson, które odbędzie się 11 lutego w
parafii św. Marka w bydgoskim Fordonie. Zachęcamy do nabycia i lektury.

8. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Irena Faltyńska lat 76; Krystyna
Kubera lat 72; Sebastian Mróz lat 42; Józef Motak lat 92; Wacław Staniak lat 86; Zofia
Woźniak lat 84; Jadwiga Palacz lat 81; Henryka Bruno lat 72; Jerzy Cieszyński lat 88;
Krystyna Czech lat 83; Anna Romianowska lat 39 i Ewa Kunowska lat 71
, których ze wszystkimi Zmarłymi polecamy łaskawości Miłosiernego Boga. Wieczny
odpoczynek……..
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9. Na wytrwanie w wierze przyjmijmy umocnienie Bożym błogosławieństwem.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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