Ogłoszenia parafialne
22 Niedziela Zwykła
28 sierpnia 2020
W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy w czwartek Św. Grzegorza Wielkiego,
papieża i doktora Kościoła.
W tygodniu zapraszamy na nabożeństwa:
- w środę po Mszy św. do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
- w czwartek na modlitwę adoracji przed Najświętszym Sakramentem od godz.
16.00 do 18.00
- w piątek po Mszy św. na modlitwę Koronki do Bożego Miłosierdzia
- w każdą niedzielę, o godz. 7.30, wymienianki roczne - nasza parafialna modlitwa za
zmarłych.
Od najbliższej niedzieli, 6.09, wraca zwykły porządek Mszy św. w naszej parafii. W każdą
niedzielę, do końca czerwca, msze św. o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00
Od września, w każdą środę, zapraszam o godz. 7.00, na Mszę św. przez wstawiennictwo św.
Judy Tadeusza. Jest patronem od spraw trudnych i beznadziejnych. W Bazylice Św. Krzyża w
Warszawie gromadzą się rzesze wiernych na cotygodniowe nabożeństwo ku jego czci. Tu też
znajduje się obraz przedstawiający Świętego z obrazem Pana Jezusa, bowiem według legendy miał
on wizerunkiem Pana Jezusa uzdrowić króla Abgara w Edessie. KARTKI Z INTECJAMI – PROŚBAMI
DO ŚW. JUDY TADEUSZA MOŻNA ZOSTAWIĆ W KOSZYKU POD CHÓREM. BĘDĄ ODCZYTANE NA
POCZĄTKU MSZY ŚW.
Zgodnie z wcześniejszą informacją, w najbliższych dniach, zostaną podjęte prace związane z
konieczną wymianą okien w zakrystiach, klatce schodowej i salkach parafialnych. Koszt tej
inwestycji wynosi 10 500 zł. Jednak okazało się, że nasze piękne witraże w kościele są w
gorszym stanie technicznym, niż nam się wydawało. Po spotkaniu i opinii fachowca –
witrażysty, muszą zostać poddane całkowitej renowacji. Kolejno będą demontowane i
przekazane do specjalnej pracowni witraży. Na czas naprawy zostaną założone zastępcze
okna. Po powrocie witraże będą zabezpieczone specjalną szyba z każdej strony, aby uniknąć
odkształceniom, które dziś grożą ich trwałym uszkodzeniem. Koszt naprawy 1 witraża
wynosi 8 500 zł. DZIĘKUJĘ ZA KAŻDY GEST ŻYCZLIWEGO WSPARCIA TEJ WAŻNEJ
INWESTYCJI – RENOWACJI NASZYCH PARAFIALNYCH WITRAŻY. DOBROWOLNE WPŁATY
MOŻNA WPŁACAĆ RÓWNIEŻ NA PARAFIALNE KONTO.
Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.: 3.09 (w czwartek) po Mszy św.
o godz. 18.00 i w sobotę, 5.09, o godz. 10.00 w kościele.
W tym tygodniu przypada I PIĄTEK MIESIĄCA. Spowiedź św. od godz. 16.30.

W piątek, 4.09, odwiedzę chorych naszej Parafii z posługą sakramentalną, od godz. 7.30.
Proszę o potwierdzenie osoby zainteresowane.
Zapraszam do rezerwacji intencji mszalnych na przyszły rok 2021 – jest już nowy kalendarz.
Intencje można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św. lub w biurze parafialnym, w godzinach
urzędowania.
Już dziś serdecznie zapraszam na nasz, PARAFIALNY ODPUST, który przypada 14.09, w
uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Jednak tak, jak w ubiegłym roku, spotkamy się
na tym świątecznym, „imieninowym” wydarzeniu naszej parafialnej wspólnoty, W
NIEDZIELĘ, 13.09, PODCZAS MSZY ŚW. O GODZ. 12.00. Uroczystości przewodniczyć
będzie i Słowo Boże wygłosi, ks. Prałat Przemysław Książek, ekonom Diecezji Bydgoskiej.
Zapraszam do lektury Przewodnika Katolickiego. Przeczytamy w nim m.in. „Pani Ziuta” –
troska o człowieka – tak wypadałoby napisać, gdyby przyszło w jednym zdaniu streścić ponad 95letnie życie Józefy Hennelowej. Każdego człowieka – zwłaszcza zaś tego sponiewieranego, z
marginesu, przeżywającego w tym momencie rozterki, trudności życiowe; a w naszym diecezjalnym
dodatku wiele ciekawych artykułów, recenzji książek, zapowiedzi wydarzeń kulturalnych oraz
interesujące informacje z życia diecezji i regionu.
Informujemy, że w związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia, Dz.
U. poz. 1356, do odwołania obowiązuje konieczność zakrywania ust i nosa w kościele,
kaplicy cmentarnej i biurze parafialnym oraz konieczność zakrywania ust i nosa lub
zachowania 1,5 metrowych odległości od innych osób na terenie przykościelnym i na
cmentarzu. Osobami zwolnionymi z tego obowiązku są: osoby sprawujące kult religijny,
dzieci do ukończenia 4 roku życia, narzeczeni podczas zawierania małżeństwa oraz osoby z
całościowymi zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną i
osoby mające trudność w samodzielnym zakryciu ust i nosa. Dziękujemy wszystkim za
dotychczasowe cierpliwe i odpowiedzialne stosowanie się do zasad reżimu sanitarnego.
TRANSMISJA MSZY ŚW. NA KANALE YOUTUBE, W KAŻDĄ NIEDZIELĘ, O GODZ. 10.00
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!

Ks. Dariusz Wesołek - proboszcz

