PARAFIA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
w BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 12. 08. 2018r.

Tel. 52/ 345 20 33

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
1. Pan Jezus wyraźnie mówi o sobie: „Ja jestem chlebem żywym”. Podczas każdej Mszy Świętej
odkrywamy na nowo tę prawdę. Nie chodzi tylko o uznanie cudownej obecności Ciała
Chrystusa w konsekrowanym chlebie, ale o to, by tym chlebem karmić się na co dzień.
2. W ś r o d ę, 15 sierpnia będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. Jest to święto nakazane i dlatego Msze Święte będą sprawowane porządku
niedzielnym. Tradycyjnie podczas każdej Mszy Świętej pobłogosławimy wieńce z ziół i
kwiatów, symbolizujące duchowe piękno i bogactwo łask, którymi obdarzył Ją Bóg.
3. Także 15 sierpnia w ś r o d ę, wspominamy rocznicę bitwy warszawskiej 1920 roku – „cudu
nad Wisłą” – i modlimy się za polskich żołnierzy w dniu ich święta.
4. W duchowej łączności z pątnikami zdążającymi z różnych części Polski na Jasną Górę
zapraszamy na XXIX Pielgrzymkę Maksymiliańską w intencji otrzeźwienia Narodu. Zbiórka w
kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa na Pl. Piastowskim, we w t o r e k, 14 sierpnia o
godz. 15:30, w wymarsz o godz. 15:50. Po Mszy świętej odpustowej pielgrzymów na w
kościele św. Maksymiliana na Osowej Górze (o godz. 18:00) zapraszamy pielgrzymów na
poczęstunek.
5. Przypominamy, że Msze Święte w tygodniu w czasie wakacji od poniedziałku do piątku o godz.
8.00 i 17.00, w soboty o godz. 8.00 i 18.00. W niedziele godziny Mszy Świętych pozostają bez
zmian. W tym czasie nieczynne będzie biuro parafialne. Sprawy pilne można załatwiać po Mszy
Świętej w zakrystii.
6. Zwyczajem lat ubiegłych Caritas Diecezji Bydgoskiej poleca cegiełki, jako wyprawka dla dzieci
na początek roku szkolnego do nabycia w biurze parafialnym.
7. W dzisiejszą n i e d z i e l ę zbiórka inwestycyjna na spłatę naszych organów. Systematycznie
co miesiąc wpłacamy kolejne ratalny na spłatę organów. Pozostała do zapłacenia kwota 30
tys. złotych. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za pomoc finansową złożoną na konto
parafii jak i do puszki. Wszystkim ofiarodawcom jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać!
W biurze parafialnym cegiełki na nasze organy w cenie 20, 50 i 100 złotych.
8. Polecamy książkę autorstwa Ks. Adama Przyborskiego pt: „ Krajanie” historia ludzi zasłużonych
dla Ziemi Krajeńskiej. Cena 30 zł do nabycia w biurze parafialnym.
9. Korzystając z programu: „Spiżarnia C a r i t a s” można otrzymać żywność o krótkim terminie
ważności codziennie od poniedziałku do soboty po wieczornej Mszy Świętej w salce
parafialnej. Zapraszamy.
10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. „ Przewodnik Katolicki” a w nim następujące tematy:
„Kara nieludzka” czyli o karze śmierci. „Krok w tył to krok w przó” jak sprawić by duchowość
łączyła nie dzieliła. „Wojtyłowie na ołtarze?”. „Mamo, tato, nie rób mi teraz zdjęcia”.
Do nabycia także: „Mały Przewodnik Katolicki”. „Miłujcie się”. „ Osservatore Romano”. „Misyjne
drogi”.
11. Do domu Ojca powróciła śp. . S t a n i s ł a w a O r e c h n o, l. 91, zam. ul. Skłodowskiej 56.
Wieczny odpoczynek…

