Ogłoszenia parafialne
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 16.06.2019 r.
16 czerwca 2019
W najbliższy czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. wg porządku niedzielnego o godz. 7.00,
8.30 po której wyruszy Procesja Bożego Ciała do Parafii św. Marka, o 11.30, 13.00 i o 18.00.
Procesja Bożego Ciała przejdzie ulicami Skarżynskiego i Pelplińską. Po Procesji ok. 10.30 będzie
odprawiona Msza św. w Parafii św. Marka. Prosimy o udekorowanie okien w całej Parafii. Procesja w
Oktawie o godz. 17.30, a w niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00.
W najbliższy wtorek i środę zapraszamy dzieci na próby sypania kwiatów po Mszy św. o godz. 18.00.
Prosimy o przynoszenie kwiatów z działek i z ogrodów. Można je zostawić w specjalnych koszach w
wejściu do Kościoła.
Dzieci klas II wraz z Rodzicami zapraszamy w przyszłą niedzielę 23.06 na Mszę św. o godz. 11.30 a
po niej na spotkanie w kościele w sprawie Pierwszej Komunii św. Duchowa Adopcja Dziecka
Poczętego w środę 19.06 w czasie Mszy św. o godz. 18.00.
Radę Duszpasterską, Radę Ekonomiczną i przedstawicieli wszystkich Wspólnot zapraszamy na
zebranie w przyszłą niedzielę 23 czerwca o godz. 19.00 w domu parafialnym.
Ks. Paweł Rybka decyzją Ks. Biskupa z dniem 22.06 został skierowany na studia specjalistyczne w
Rzymie. Dziękujemy mu za cały rok pracy duszpasterskiej, szczególnie za pracę z młodzieżą i
modlimy się o światło Ducha Świętego na czas studiów.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o znaczeniu Trójcy Świętej w życiu chrześcijanina,
o roli formacji seminaryjnej oraz relacja z Bydgoskiego Marszu dla Życia.
Ks. Biskup Jan Tyrawa zaprasza na wykład prof. Janusza Sytnika-Czetwertyńskiego pod tytułem
Problem dowodu na istnienie Boga, który odbędzie się 18 czerwca 2019 r. w auli WSD przy ul.
Grodzkiej 18. W czasie składki budowlanej zebraliśmy 8740 zł, a na Świątynię Opatrzności Bożej
zabraliśmy 740 zł. Ofiarodawcom Bóg zapłać.
Fundacja Wiatrak zaprasza na zajęcia dla seniorów, które odbywają się od poniedziałku do piątku od
9.00 do 14.00, szczegóły na plakacie. Wszystkich mężczyzn zachęcamy do uczestnictwa w
pielgrzymce na Jasną Górę Oblężenie Jasnej Góry w sobotę 22.06. Program pielgrzymki w gablotce.
Centrum Onkologii zaprasza do uczestnictwa w peregrynacji relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej
patronki pracowników służby zdrowia 22 i 23.06, program umieszczony jest w gablotce. Przypomina
również o możliwości skorzystania w Centrum Onkologii z programu badań przesiewowych w
kierunku wykrycia raka gruczołu krokowego, który rozpoczyna się 1.07. Rejestracja telefoniczna,
dodatkowe informacje w gablotce.
Zespół Szkół nr 5 wraz z Filharmonią Pomorską zapraszają seniorów na audycję Z muzyką dookoła
świata we wtorek 18.06 o godz. 12.00 w Sali przy ul. Piwnika-Ponurego.
Polećmy Panu Bogu naszych zmarłych: śp. Mieczysławę Wojda l. 91, zam. ul. Przybory 3 i śp. Marię
Kulak l. 71, zam. ul Porazińskiej 4. Dobry Jezu a nasz Panie……

