PARAFIA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
w BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 21. 10. 2018r.

Tel. 52/ 345 20 33

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA
1

Rozpoczęła się Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Pięknej Miłości w Rodzinach. W
zakrystii po Mszy Św. i w biurze parafialnym w godzinach urzędowania prosimy zapisywać
się na listę. Każdego dnia po Mszy Św. o godz. 17.00. Obraz zabiera Rodzina i następnego
dnia po Mszy Św. godz. 17.00 przekazujemy Rodzinie.

2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Będziemy się modlić w intencjach misji i
misjonarzy na całym świecie. Prośmy o misjonarzy gotowych do posługi na misjach.
3. W środę różaniec i Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy po Mszy Świętej o godz.
17.30.
4. Trwamy na codziennej modlitwie różańcowej w kościele. Zachęcamy w dni powszednie na
nabożeństwo różańcowe po Mszy św. o godz. 17.00 a w sobotę i niedzielę o godz. 17.30.
5. Korzystając z programu: „Spiżarnia C a r i t a s” można otrzymać żywność o krótkim
terminie ważności od poniedziałku do soboty po wieczornej Mszy Świętej w salce.
6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Nowy numer „Przewodnika Katolickiego a w nim
artykuły: „”Do nabycia także: „Mały Przewodnik Katolicki”, „ Osservatore Romano”,
„Miłujcie się”.
7. Kalendarz ścienny ze zdjęciem z Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej w naszej Parafii w cenie 12 zł w biurze parafialnym.
8.. Płytka DVD z pieśniami o Matce Boskiej w cenie 25 zł w biurze parafialnym oraz płytka DVD
z Peregrynacji Obrazu Matki Boskiej w Parafii w cenie 30 zł.
9. Pierwsze spotkanie kl. VII i VIII Szkoły Podstawowej do Sakramentu Bierzmowania w piątek,
19 października o godz. 18.00 na Mszy Św. o godz. 18.00 a następnie w salce.
10. Prosimy zgłaszać osoby do korzystania z pomocy Unijnej. Zgłoszenia można składać w Paraf.
Zespole Caritas lub w zakrystii do końca października. Potrzebne jest potwierdzenie z
ROPSu.
11. Intencje mszalne przyjmujemy w zakrystii po Mszy Świętej i w biurze parafialnym w
godzinach urzędowania we wtorki, czwartki i piątki. Przyjmujemy intencje na nowy rok
kalendarzowy 2019.
12. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych, już od przyszłej niedzieli
przyjmujemy wypominki za zmarłych.
13. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w minioną niedzielę na Fundację Dzieło Nowego
Tysiąclecia Żywy Pomnik Jana Pawła II na rzecz stypendiów dla uzdolnionej młodzieży.
14. Za tydzień, w ostatnią niedzielę października, świętujemy rocznicę poświęcenia kościoła.
15. Przedstawiciel KUL będzie przyjmował zainteresowanych w biurze parafialnym w przyszłą
niedzielę. Można będzie uregulować swoje należności członkowskie.
16. Do domu Ojca powróciła: śp. K a z i m i e r a M a j e w s k a, l. 85. Zam. ul. Skłodowskiej.
Wieczny odpoczynek…

