Ogłoszenia parafialne
VI Niedziela Zwykła 17.02.2019 r.
17 lutego 2019
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego we wtorek 19.02 w czasie Mszy św. o godz. 18.00. Chór
zaprasza wszystkich chętnych na próby w każdy wtorek o godz. 18.00 na plebanii. Oaza zaprasza na
spotkania w każdy piątek o godz. 18.00. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy
w czwartek na Mszę św. na godz. 18.00 i na spotkanie po Mszy św. w kościele.
Kolejne rodziny zapraszamy na zapisywanie się na przyjęcie w domu ikony Matki Bożej Pięknej
Miłości. Zapisy w zakrystii i w Biurze Parafialnym.
W każdy wtorek modlimy się do św. Mateusza podczas Mszy św. o godz. 17.00, a o 17.30
wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia i Litania do św. Mateusza.
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Ksiądz Biskup Jan Tyrawa zaprasza na wykład ks. dra Sylwestra Warzyńskiego pod tytułem: Pytanie
o człowieka. O współczesnym humanizmie i jego źródłach. Spotkanie odbędzie się 20.02 w środę o
godz. 19.00 w auli WSD w Bydgoszczy.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o dialogu Franciszka z islamem, o dziedzictwie
Solidarności oraz relacja z obchodów 79 rocznicy masowej deportacji Polaków na Sybir.
W zeszłą niedzielę w czasie składki budowlanej zebraliśmy 10 720 zł. Wszystkim ofiarodawcom
dziękujemy, Bóg zapłać. W przyszłą niedzielę będziemy zbierali ofiary na ogrzewanie kościoła.
Dziękujemy wszystkim za wspieranie budowy naszego prezbiterium.
Przypominamy, że w tygodniu spowiedź św. 15 min przed każdą Mszą św.
Parafia św. Marka zaprasza na 13 dniową pielgrzymkę autokarową po Sanktuariach Europy od 21.09
do 3.10. Koszt 3450 zł, szczegóły w gablotce. Regionalne Centrum Krwiodawstwa zaprasza w
najbliższy wtorek do oddawania krwi na parkingu przy Kauflandzie od 13.00 do 17.00.
Parafia św. Marka poszukuje Pani do pracy w kuchni na plebanii. Szczegóły w gablotce.
SP nr 65 wraz z oddziałami integracyjnymi i sportowymi zaprasza na Drzwi Otwarte Rodziców i
Dzieci kl. I oraz oddziałów „0” w srodę 20.02 o godz. 17.00 przy ul. Golloba 7 i od 17.30 do 18.30
przy ul. Rzeźniackiego 7.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Zenona Milewska l. 84, zam. ul. Bachledy 2; śp. Renata Piasecka l.
67, zam. ul. Szafirowa 10; śp. Wiesław Tomaszewski l. 65, zam. ul. Zarembiny 7. Polećmy ich
Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie..…

