Ogłoszenia parafialne
XXXII Niedziela zwykła 10.11.2019 r.
9 listopada 2019
Obchodzimy dzisiaj Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Po Mszy św. będziemy zbierali
ofiary na pomoc Kościołowi na Bliskim Wschodzie.
W poniedziałek 11 listopada Święto Niepodległości, Msze św. o godz. 7.00, 10.00, 17.00
i o 18.00. Po Mszy św. o godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu. W ciągu całego dnia będziemy
się modlić w intencji ojczyzny. We wtorek Msza św. do św. Mateusza Ap. i Ew., a w środę Nowenna
do MBNP.
Ministrantów i kandydatów na ministrantów zapraszamy na spotkanie w sobotę o godz. 10.30.
Lektorów i kandydatów na lektorów zapraszamy na spotkanie w sobotę o godz. 11.00. Scholka
parafialna ma swoje spotkania w niedzielę o godz. 10.00. Młodzież zapraszamy na spotkania Oazowe
w piątek o godz. 18.00.
Apostolstwo Żywego Różańca zapraszamy w czwartek 14.11 na Mszę św. w ich intencji na godz.
17.00, na różaniec i na spotkanie formacyjne w salce w Domu Parafialnym. Apostolstwo Dobrej
Śmierci zapraszamy na Mszę św. w intencji żywych i zmarłych członków Apostolstwa w piątek 15.11
na godz. 17.00 i na spotkanie w salce. Msza św. dla wdów i wdowców również w piątek 15.11 o godz.
9.00.
Młodzież zapraszamy na I Forum Młodych Diecezji Bydgoskiej „Razem ku przyszłości”, które
odbędzie się w dniach 15-17 listopada w Domu Jubileuszowym Jana Pawła II w Fordonie.
Fundacja „Wiatrak” zaprasza na „Koncert na dobry wieczór” w wykonaniu Artystów z Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy, który odbędzie się 17 listopada o godz. 16.00 w Domu Jubileuszowym.
Bilety w cenie 10zł można nabyć w biurze Fundacji i przed wydarzeniem.
Od wtorku 12.11 nasi Kościelni panowie Michał Galiński i Adam Barej będą roznosić Opłatek
Wigilijny. Przypominamy, że pod chórem umieszczone są 2 skarbonki, przy św. Antonim na obiady
dla dzieci w szkole i druga na Radio Maryja.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o tym opowiadać historię Polski, by ta opowieść nas
jednoczyła; o protestach przeciw eutanazji oraz o uzależnieniu od telefonu jako formie ucieczki przed
samotnością.
Wymienianki roczne i jednorazowe można składać w zakrystii lub biurze parafialnym. Różaniec w
intencji zmarłych będzie w każdą środę podczas Nowenny do MBNP.
W przyszłą niedzielę będziemy gościli o. Włodzimierza Osicę pallotyna, który organizuje pomoc dla
Kościoła na Ukrainie. Głosił on misje w naszej Parafii razem z o. Emilianem.
W zeszłym tygodniu zmarli: śp. Dorota Grecka l. 76, zam. ul. Porazińskiej 4; śp. Danuta Żmudzka l.
65, zam. ul. Witosa 2 oraz śp. Jadwiga Pomianowska l. 64, zam. ul. Kwiatkowskiego 6. Polećmy ich
Bożemu Miłosierdziu: Dobry Jezu a nasz Panie………

