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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziśprzeżywamy 33 niedzielę w ciągu roku, a to oznacza, że rok liturgiczny zbliża się do końca.
Czytania mszalne przygotowują nas na powtórne przyjście Chrystusa, zwane Paruzją, która
zamknie dzieje świata.
2. We w t o r e k, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny.
Wspominając tamto ofiarowanie, powinniśmy odnowić w sobie pragnienie poświęcenia się Panu
Bogu.
3. W przyszłą niedzielę, 26 listopada, będziemy przeżywali uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. Będzie to ostatnia niedziela przed Adwentem.
4. Wykład ks. prof. dra hab. Augustyna Eckmanna zatytułowany NAWRÓCENIE CZY
DUCHOWY ROZWÓJ ŚW. AUGUSTYNA? odbędzie się dnia 20 listopada br. o godz. 19.00 w
auli Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej przy ul. Grodzkiej 18.
5. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.W „Przewodniku Katolickim” znajdziemy
artykuły:„Smog nas powszedni”. „Miłość bez wymówek”. Ubóstwo ma wiele odcieni”. „Emocje
kardynała Mullera”. „Z internetu nic nie znika”. Polecamy: „Mały Przewodnik Katolicki”.
„Miłujcie się”.„OsservatoreRomano”.
6. Spotkanie kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziców 24 listopada. Spotkanie rozpocznie
się Mszą Św. o godz. 18.00, a po niej krótka konferencja dla rodziców w kościele, zgodnie z
nowymi wytycznymi Episkopatu Polski. Po spotkaniu, kandydaci odbędą kolejną katechezę
formacyjną w salce parafialnej.
7. W biurze parafialnym i w zakrystii prosimy składać wypominki r o c z n e za naszych
zmarłych, których polecamy w naszych modlitwach Bożemu Miłosierdziu.
8. Korona w prezbiterium nad obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej została zawieszona. Za
złożone ofiary wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
9. Zbiórka ministrantów w s o b o t ę, 25 listopada o godz. 10.00. Zapraszamy.
10. W przyszłą niedzielę przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół KUL będzie przyjmował osoby
zainteresowane w biurze parafialnym. Można będzie uregulować swoje należności członkowskie.
11. W dniu 22 listopada (środa) od godz. 13 .00 - 16.00 Parafialny Zespół Caritas będzie wydawał
osobom w potrzebie zamrożoną żywność.
12. W p o n i e d z i a ł e k, 20 listopada wspominamy św. Ra fała Kalinowskiego, kapłana,
karmelitę, który jest patronem ludzi poszukujących sensu życia i zagubionych na drogach wiary.
13. W ś r o d ę, 22 listopada wspominamy św. Cecylię dziewicę i męczennicę, patronkę chórzystów,
lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno- muzycznych.
14. W p i ą t e k, 24 listopada nabożeństwo eucharystyczne po Mszy Św. o godz. 18.30 w kaplicy.
15. Świece adwentowe w cenie 5 zł i 15 zł oraz opłatki wigilijne do nabycia w biurze parafialnym.
16. Do domu Ojca wróciła śp. R o m a n a S t o i n s k a, l. 88. Zam. ul. Sobieszewska 2.Wieczny
odpoczynek…

