Ogłoszenia na 22 października 2017 r.

Ogłoszenia Parafialne – XXIX Niedziela zwykła „A”

Niedziela Misyjna

22 października 2017 roku.

1. Dzisiaj – w XXIX Niedzielę zwykłą – rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Z tej okazji taca z
dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Papieskie Dzieła Misyjne. Bóg zapłać za ofiary
złożone na tacę na ten cel. O godz. 17,3o zapraszamy na nabożeństwo różańcowe w intencji
misji i misjonarzy przez orędownictwo św. Jana Pawła II, którego liturgiczne wspomnienie
dzisiaj obchodzimy.

2. O godz. 13,oo Msza św. Pontyfikalna o rychłą kanonizację bł. ks. Jerzego Popiełuszki –
męczennika za wiarę, transmitowana na żywo przez TV Polonia . Zapraszamy do
wspólnej modlitwy.

3. W poniedziałek po Mszy św. o godz. 7,oo rozpocznie się rezerwowanie intencji mszalnych na
I Półrocze 2018 roku.

4. W czwartek 26 października br. w ramach przygotowań do Nawiedzenia naszej diecezji Kopii
Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej odbędzie się diecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę
z nocnym czuwaniem przed Cudownym Obrazem. Wyjazd w czwartek o godz. 9,oo sprzed
kościoła. Są jeszcze wolne miejsca i można się zapisać. Koszt wyjazdu to 80 zł. od osoby.
Warto Matce Najświętszej ofiarować swój czas i trud pielgrzymowania w miesiącu różańcowej
modlitwy. Serdecznie zachęcamy wszystkich niezdecydowanych. Powrót w piątek 27
października. Wyjazd z Częstochowy o godz. 9,oo. Zapisy w zakrystii lub Biurze
Parafialnym.
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5. W sobotę obchodzimy Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Wszystkim
Solenizantom życzymy wszelkiej pomyślności, obfitych łask z nieba przez przyczynę św.
Patronów.

6. Bardzo serdecznie dziękujemy za ofiary złożone do puszek w Dzień Papieski na Fundację
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”
. Pieniądze w kwocie
4073 zł.
zostały przekazane. Bóg zapłać.

7. W całej Polsce Trwa akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy mającej
na celu większą ochronę życia dziecka poczętego. Zbiórkę podpisów od przyszłej niedzieli będą
prowadzić osoby świeckie tworzące Bydgoskie Forum Obrony Życia. Zachęcamy do
składania podpisów i wsparcia tej akcji.

8. Kartki z wypominkami za Zmarłych należy składać w zakrystii lub Biurze Parafialnym.
Prosimy nie składać ich na tacę
.

9. Nabożeństwa różańcowe odprawiamy: w dni powszednie o godz. 9,3o dla wszystkich; od
poniedziałku do piątku o godz. 16,3o dla dzieci, a dla młodzieży i dorosłych codziennie o godz.
17,3o. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

10. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Sukces Polski, hipokryzja ONZ” – o trwającej akcji zbierania podpisów pod obywatelskim
projektem „Zatrzymaj aborcję”; „Chiachiu znaczy córcia” – o domu dla dziewcząt na stoku
Himalajów założonym przez s. Annę Kopczyńską; „Nie rekordy lecz pamięć” – o biegu
sztafetowym i maratonie Szlakiem Męczeńskiej Drogi Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, który po raz
XXV przed tygodniem wyruszył z naszego Sanktuarium; „To co w Europie umiera, w Afryce się
rodzi” – rozmowa z ks. Jakubem Szałkiem, misjonarzem diecezji bydgoskiej posługującym w
Czadzie. Zachęcamy do nabycia i lektury. W Zakrystii można nabyć Kalendarzyk Katolicki z
informatorem Diecezji Bydgoskiej w cenie 5 zł.
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11. W minionym tygodniu Bóg odwołał do wieczności: śp. Mariannę Mroczkowską lat 81 z ul.
Łomżyńskiej 54;
Henryka Kostrzewskiego lat 68
z ul. Boh. Kragujewca 5;
Franciszka Malewicza lat 71
z ul. Sz. Szeregów 2c;
Annę Sobolewską lat 80
z ul. Łomżyńskiej 35;
Marię Tuńską lat 68
z ul. Boh. Kragujewca 7 i
Irenę Kołodziejczyk lat 86
z ul. Augustowskiej, których ze wszystkimi naszymi Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu.
Wieczny odpoczynek…………..

12. Na wytrwałe oddawanie Bogu tego, co do Niego należy przyjmijmy wsparcie Bożym
błogosławieństwem.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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