Ogłoszenia parafialne
11 Niedziela Zwykła
13 czerwca 2020
W czwartek przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, Boże Ciało.
W tym roku z powodu pandemii tradycyjna procesja nie mogła się odbyć. Jednak udało się przeżyć
nietypową procesję: ze skromnym ołtarzem, zamontowanym na samochodzie dostawczym, dotarłem
z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w 4 miejsca naszej Parafii, wcześniej wyznaczone. W
każdym z tych miejsc była zawsze liczna grupa oczekujących i modlących się. Za ten wyjątkowy czas
wspólnych, duchowych przeżyć, BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ. Za udekorowane okna, a nawet
płoty w miejscach modlitwy. Dziękuje za pomoc w przygotowaniu tego szczególnie uroczystego
przeżycia: pani organistce Danucie; panu Janowi, dyrygentowi naszego parafialnego chóru; panu
Kościelnemu; panom z Towarzystwa św. Wojciecha; panu Markowi; Nadzwyczajnym Szafarzom
Komunii Św.; panu Romanowi; paniom ze Wspólnoty Matek Żywego Różańca; Policji; panu
Mieczysławowi Bednarskiemu z firmy EMAX Bydgoszcz oraz Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W czwartek, 18.06, zakończenie oktawy Bożego Ciała. Msza św. z procesją do ołtarza polowego o
godz. 18:00. Liturgię zakończy obrzęd poświęcenia wianków, ziół i kwiatów. Serdecznie zapraszam
wszystkich parafian do wspólnej modlitwy.
W piątek, 19.06, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Możemy zyskać odpust zupełny
za publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia NSPJ „Najmilszy Jezu, któremu za miłość…”. Tego
dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Mszę św. o godz. 18.000 zakończymy
procesją eucharystyczną wokół kościoła.
Nabożeństwa „czerwcowe” poświęcone czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w naszej
Parafii od poniedziałku do piątku po Mszy św. o godz. 18.00 łącznie z nabożeństwami
„tygodniowymi”, a w sobotę i niedzielę o godz. 17.30.
W przyszłym tygodniu 3 Niedziela Miesiąca. To zawsze nasza parafialna modlitwa w intencji
dobroczyńców naszej wspólnoty i ofiary zebrane w ciągu dnia przeznaczone są w całości na
cele remontowo – inwestycyjne. Dziękuję za okazywaną życzliwość i zrozumienie wszystkich
potrzeb naszej parafii.
Spotkanie formacyjne dla dzieci, przygotowujących się do I Komunii Św., w sobotę, 20.06, o
godz. 10.00 w kościele.
Zapraszam do lektury Przewodnika Katolickiego. W naszym diecezjalnym dodatku wiele
ciekawych artykułów, recenzji książek, zapowiedzi wydarzeń kulturalnych oraz interesujące
informacje z życia diecezji i regionu.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; a także o zmarłych
budowniczych tej świątyni i pierwszym Proboszczu i budowniczym tego kościoła +ks. Prałacie
Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

