PARAFIA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
w BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 15. 07. 2018r.

Tel. 52/ 345 20 33

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
1.

2.

Pan Jezus wysyłał swoich uczniów na pierwszą misję. Wyposażał ich obficie w dary duchowe. Cały
Kościół do dzisiaj jest wyposażony w te duchowe dary, szczególnie pod postacią sakramentów
świętych.
Jutro wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z góry Karmel. Z tej okazji zachęcamy wszystkich do
świadomego noszenia przy sobie znaków przynależności do Chrystusa. Jednym z tych znaków jest
szkaplerz lub medalik noszony na szyi albo noszony w kieszeni ubrania. Przypominamy, że taki znak
powinien być pobłogosławiony przez kapłana i noszony w godny sposób. Pamiętajmy o słowach
Chrystusa: „kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, do tego Ja przyznam się przed moim Ojcem
moim”.

3.

XIV Piesza Pielgrzymka Diecezji Bydgoskiej na Jasną Górę wyruszy z Katedry Bydgoskiej o godz. 6.00
po Mszy Świętej dnia 21 lipca br. pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Informacje na
stronie internetowej: www.pielgrzymka.bydgoszcz.pl

4.

Msze Święte w tygodniu od poniedziałku do piątku będą sprawowane o godz. 8.00 i 17.00.
A w soboty o godz. 8.00 i 18.00.
W niedziele porządek Mszy Świętych pozostaje bez zmian.
W tym czasie nieczynne będzie biuro parafialne. Sprawy pilne po Mszy Świętej w zakrystii.

3. Książka autorstwa Ks. Adama Przyborowskiego pt: „ Krajanie” historia ludzi zasłużonych dla
Ziemi Krajeńskiej. Cena 30 zł do nabycia w biurze parafialnym.
8. W dzisiejszą niedzielę kolekta inwestycyjna na pokrycie kolejnej raty za nasze organy. Wykonane
zostały prace stolarskie w celu wykończenia całej obudowy organów. W tym tygodniu
przeprowadzone zostaną ostatnie strojenie i odbiór organów przez przedstawiciela Kurii Biskupiej
i zatwierdzenie wykonanych prac. W c z w a r t e k, 26 lipca Ks. Biskup Ordynariusz Jan Tyrawa na
Mszy Świętej o godz. 18.00 poświeci nasze organy. Wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom za
składane ofiary na organy składamy serdeczne Bóg zapłać.
10. Żywność z krótkim terminem ważności jest do odbioru w salce parafialnej od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy Świętej. Zapraszamy.
11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. „ Przewodnik Katolicki” a w nim następujące tematy: ”.
„Polska-Izrael” – konsekwencje wspólnego oświadczenia premierów. „Zagrożenia duchowe”
- Z komisji do podkomisji jak partia rządząca wykorzystuje życie nienarodzonych. „Kto nie myśli
inaczej, nie musi być wrogiem” wywiad z Ks. Abp. Henrykiem Muszyńskim.
Do nabycia także: „Mały Przewodnik Katolicki”. „Miłujcie się”. „ Osservatore Romano”. „Misyjne
drogi”.
12. Wszystkim drogim Patafianom i Gościom odpoczywającym na urlopach życzymy miłego wypoczynku.
13. Do domu Ojca odeszła śp. K a z i m i e r a T r o j a n o w s k a, l. 85, zam. ul. Skłodowskiej 56.
Śp. J e r z y M o t ł a w s k i, l. 77, zam. ul. Skłodowskiej 50. Wieczny odpoczynek…

