Ogłoszenia parafialne
III Niedziela Zwykła 23.01.2022 r.
22 stycznia 2022

We wtorek 25.01.2022 r. przeżywamy święto Nawrócenia św. Pawła i jednocześnie zakończenie
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Zakończyliśmy nasze spotkania kolędowe, pragniemy jak najserdeczniej podziękować wszystkim
Parafianom za wspólna modlitwę, za nasze spotkania zarówno w kościele jak i drogą internetową i za
ofiary złożone na budowę kościoła, Bóg zapłać. Kto nie otrzymał jeszcze ulotki kolędowej może ją
zabrać wychodząc z kościoła.
Pragniemy przypomnieć, że wszystkie osoby przystępujące Komunię św. zarówno do ust jak i na
rękę, podchodzą ze zdjętą maseczką. Niemożliwe jest ściąganie maseczki po otrzymaniu Komunii św.
Osoby przyjmujące Komunię św. na rękę spożywają ją zaraz po przyjęciu, nie można odchodzić z
przyjętym Chrystusem i spożywać Go w drodze powrotnej.
W poniedziałek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30, we wtorek Nabożeństwo do
św. Mateusza o godz. 17.30, a w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o tym czy szykują się chrzciny bez chrzestnych, o
potrzebie odbudowywania dialogu w rodzinach i społeczeństwie oraz relacja z rodzinnych rekolekcji
trzeźwościowych w Górce Klasztornej.
W związku z dużymi kosztami ogrzewania, zmniejszyliśmy temperaturę w kościele o 2 st. z 12 na 10.
Po Mszy św. będziemy zbierali ofiary na ogrzewanie kościoła.
Ks. Bp Krzysztof Włodarczyk zaprasza dzieci na „Kolędowanie z Biskupem” w środę 26.01 do
Katedry Bydgoskiej na godz. 13.00.
Duszpasterstwo Akademickie Martyria zaprasza na Dwuweekendowy Kurs Przedmałżeński "Co i jak,
zanim powiesz TAK!". Spotkania odbędą się w parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników w
terminach od 4 - 6 i 11 - 13 lutego. Szczegóły i zapisy na stronie www.coijak.org.pl

W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Przemysław Korzeński l. 34, zam. ul. Przybory 11; śp. Eugeniusz
Jastrzębski l. 59, zam. ul. Szafirowa i śp. Józef Boruczkowski l. 73, zam. ul. Witosa 6. Polećmy
zmarłych Bożemu Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie…

