Ogłoszenia parafialne
II Niedziela zwykła 19.01.20 r.
18 stycznia 2020
We wtorek obchodzimy Dzień Babci, a w środę Dzień Dziadka. Dziękujemy Panu Bogu za naszych
Dziadków i prosimy dla nich o zdrowie i o Boże błogosławieństwo.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o tym jak ocalić wiarę w czasach zamętu, o tragedii
eutanazji w krajach Europy oraz o problemach ze stresem.
W sobotę rozpoczęliśmy Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem Życzliwymi bądźcie
(por. Dz 28,2). Módlmy się codziennie o jedność między Kościołami.
Od niedzieli 2.02 ulegnie zmianie porządek Mszy św. niedzielnych, nie będzie Mszy św. o godz. 7.00 i
o 8.30 a jedna Msza św. o godz. 8.00. Wymienianki będą o godz. 7.40.
Odwiedziny duszpasterskie – kolęda: w poniedziałek 20.01 ul. Szczęśliwa 2, Porazińskiej 2 i 6, we
wtorek ul. Porazińskiej 4, 5, 7 i 10, w środę 22.01 ul. Brzechwy 3, Brzechwy – domki, Sielska,
Szafirowa, Szybowcowa i Produkcyjna, w czwartek ul. Szancera 2, 4, 5, w piątek ul. Szancera 3,
Zarembiny 19 i 25, w sobotę ul. Zarembiny 2, Produkcyjna 15, Brzechwy 2, 2a, 2b i 2c, w niedzielę
ul. Wardyńskiego, Wróblewskiego, Stwosza, Pałubickiego i Mieszaka I. Kolęda dodatkowa w
czwartek 30.01. Program kolędy można zabrać wychodząc z kościoła, umieszczony jest na stronie
internetowej parafii i w gablotce. Kolędę rozpoczynamy w soboty i niedziele o godz. 15.00 a w
pozostałe dni o 16.00. Msze św. w ciągu tygodnia odprawiamy w Domu Parafialnym o godz. 7.00 i o
15.30.
Ks. Bp Jan Tyrawa zaprasza na obchody upamiętniające stulecie powrotu Bydgoszczy do Macierzy w
poniedziałek 20.01 na Mszę św. w katedrze o godz. 18.00, a po niej wykład w Domu Polskim i na
Koncert Pieśni Patriotycznej.
Fundacja Wiatrak wraz z Akademią Muzyczną zapraszają na Koncert na dobry wieczór dzisiaj (w
Niedzielę) o godz. 16.00 w Domu Jubileuszowym. Bilety w cenie 5 zł można nabyć bezpośrednio
przed wydarzeniem.
W zeszłym tygodniu zebraliśmy 10,055,00 zł. na cele budowlane. Wszystkim ofiarodawcom
serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać. W przyszłą niedzielę będziemy zbierali ofiary na ogrzewanie
kościoła.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Irmina Gąsiorowska l. 62, zam. ul. Bachledy 2 oraz śp. Krystyna
Waligóra l. 86, zam. ul. Golloba 14. Polećmy zmarłych Miłosierdziu Bożemu, Dobry Jezu a nasz
Panie..…

