Ogłoszenia parafialne
VII Niedziela zwykła 24.02.19 r.
24 lutego 2019
W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. spowiedź św. od godz. 16.00 dla uczniów kl. IV i V od
16.30 dla uczniów kl. VI-VIII i gimnazjum a od 17.30 dla liceum i dorosłych. W sobotę I sobota
miesiąca. o 11.15 zapraszamy na medytację i Różaniec, a o 12.00 na Msza św. Fatimska. Księża
udają się z Komunią św. do chorych. W niedzielę 3.03 odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w czasie
Mszy św. o godz. 8.30.
Młodzież przygotowującą się do bierzmowania z klas VIII i III gimnazjum zapraszamy w czwartek na
Mszę św. na godz. 18.00 i na spotkanie po Mszy św. w kościele.
Ministrantów i lektorów zapraszamy we wtorek na 17.30 do domu parafialnego. Chór zaprasza na
próby w każdy wtorek o 18.00. Oaza młodzieżowa spotyka się w każdy piątek na Mszy św. o godz.
18.00. W przyszłą niedzielę 3.03. zebranie Dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św.
wraz z Rodzicami.
Na prośbę wielu Parafian wprowadzamy cotygodniową Adorację Najświętszego Sakramentu, która
będzie odbywać się w ciszy w każdy poniedziałek od 4.03 w godzinach od 17.30 do 18.00. W marcu
wszystkie Msze św. w niedziele o godz. 10.00 będą odprawiane w intencji fundatorów i
budowniczych naszego prezbiterium. Chciałbym jednocześnie podziękować pierwszym fundatorom
cegiełek.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. ukazujący postać bł. Kard. Newmana oraz
wspomnienie ofiary bydgoskich kapłanów w czasie wojny. Do Przewodnika dołączona jest książka 5
min. z Bogiem. Modlitwy na każdy dzień, marca. Cena całości 6 zł.
Zachęcamy do uczestnictwa w ogólnopolskim sympozjum Dzieci i młodzież w zagrożeniu.
Fonoholizm i pornografia, która odbędzie się w sobotę 9.03 w Urzędzie Wojewódzkim od 10.00 do
17.30. organizatorem Konferencji jest Ruch Światło-Życie. Szczegółowe informacje w gablotce.
Kapelan Szpitala im. Biziela zaprasza na Mszę św. w intencji Chorych w przyszłą niedzielę 3.03 o
godz. 10.00 w kaplicy szpitalnej.
W ostatnim tygodniu zmarł: śp. Józef Rawłuszko l. 75, zam. ul. Porazińskiej 7. Polećmy go
Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie..…

