Ogłoszenia parafialne
IV Niedziela zwykła 03.02.19 r.
3 lutego 2019
W pierwszy czwartek miesiąca nabożeństwo powołaniowe o godz. 17.30, a po nabożeństwie
spotkanie Stowarzyszenia Wspierania Powołań. W piątek 8.02 we wspomnieniem św. Józefiny
Bakhity, będziemy przeżywać w całym Kościele Dzień Modlitw, refleksji i działania przeciw handlowi
ludźmi. Wdowy i wdowców zapraszamy na Mszę św. w ich intencji w piątek 8.02 o godz. 9.00 w
kaplicy na plebanii, a po niej na spotkanie.
Młodzież kl. III gimnazjum przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy na spotkanie w
czwartek o godz. 18.00. Młodzież kl. 8 oraz młodzież oazową zapraszamy na spotkanie przy filmie w
piątek po Mszy św. o godz. 18.00 w salce nr 3 na plebanii. Chłopców, którzy chcą dołączyć do grona
ministrantów zapraszamy na krótkie spotkanie w przyszłą niedzielę 10.02 w zakrystii o godz. 11.00.
Dzieci z kl. 3, 4 i 5 zapraszamy na spotkania specjalnie dla nich animowane w każdy piątek o godz.
17.00 na plebanii.
Młodzież z kl. III gimnazjum wraz z Rodzicami zapraszamy na spotkanie w sprawie bierzmowania w
przyszłą niedzielę 10.02, które rozpocznie się Mszą św. o godz. 11.30.
Od poniedziałku 4.02 powracają Msze św. o godz. 7.00, 17.00 i 18.00, ale ze względu na prace
budowlane w kościele, do piątku rano będą one sprawowane w kaplicy na plebanii, przepraszamy za
utrudnienia.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o rocznicy wyzwolenia Auschwitz, wspomnienia ze
spotkania młodych z Papieżem Franciszkiem w Panamie oraz relacja z pracy misyjnej ks. Tomasza
Dadka z naszej diecezji w Kazachstanie.
WSD Diecezji Bydgoskiej zaprasza na Weekendowe spotkanie młodzieży męskiej „Moje miejsce w
Kościele” od piątku 15.02 o godz. 17 do niedzieli 17.02 do godz. 13.
Przypominamy, że w każdy wtorek modlimy się do naszego patrona św. Mateusza Ap. i Ew. na Mszy
św. o godz. 17.00, a w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30 i Msza św.
zbiorowa we wszystkich naszych intencjach o godz. 18.00.
W przyszłą niedzielę 10.02 zebranie Rady Duszpasterskiej i Budowlanej oraz przedstawicieli
wszystkich wspólnot o godz. 19.00 na plebanii w celu omówienia pracy duszpasterskiej w nowym
2019 roku.
Filharmonia Pomorska zaprasza na spektakle dla dzieci i dla seniorów w sali widowiskowej przy ul.
Piwnika-Ponurego 10. Najbliższe spektakle we wtorek 12.02 o godz. 10.00, 11.00 i 12.00.
Szczegółowy program w gablotce.
W zeszłą niedzielę zebraliśmy na ogrzewanie kościoła 1920 zł. Wszystkim Ofiarodawcom dziękujemy,
Bóg zapłać. W przyszłą niedzielę II niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na cele budowlane.
W tym tygodniu zmarła Danuta Piechota l. 59, zam. ul. Rataja 8. Polećmy ją Bożemu miłosierdziu.
Dobry Jezu a nasz Panie …

