Ogłoszenia parafialne
29 Niedziela Zwykła
16 października 2020
Przeżywamy miesiąc październik, poświęcony modlitwie różańcowej - Różaniec codziennie o
17.30.
Dziś 3 Niedziela Miesiąca. W naszej parafii, to dzień szczególnej modlitwy w intencji
dobroczyńców naszej wspólnoty. Składka z tego dnia, w całości, przeznaczona jest na cele
remontowo – inwestycyjne. W tym tygodniu zakończyły się prace związane z wymianą okien w
zakrystiach i salkach parafialnych. Kolejnym etapem będzie zabranie naszych witraży do renowacji.
Dziękuję za każde wsparcie – poprzez ofiary złożone na składce, jak i indywidualne wpłaty na konto
naszej Parafii, a przez to życzliwe zrozumienie potrzeb remontowych naszego kościoła!
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. KARTKI Z INTECJAMI –
PROŚBAMI DO ŚW. JUDY TADEUSZA MOŻNA ZOSTAWIĆ W KOSZYKU POD CHÓREM. BĘDĄ
ODCZYTANE NA POCZĄTKU MSZY ŚW.
Na ławkach wyłożone są kartki – formularze do wpisywania wymienianek za naszych
bliskich zmarłych. Proszę o zaznaczenie czy chodzi o wymienianki roczne czy jednorazowe.
Wymienianki roczne będą odczytywane przez cały rok, od I niedzieli Adwentu (29.11), o godz. 7.30;
natomiast wymienianki jednorazowe, w połączeniu z modlitwą różańcową od 2.11 do 8.11, o godz.
17.30.
Zapraszam do rezerwacji intencji mszalnych na przyszły rok 2021. Intencje można zamawiać
w zakrystii po każdej Mszy św. lub w biurze parafialnym, w godzinach urzędowania.
Przypominamy, że obecnie znów obowiązują zalecenia wynikające z rozprzestrzeniania się
epidemii: w naszym kosciele to 1 osoba na 7 m2, tzn. że w o kosciele moze przebywać do 60
osob - łącznie z chórem! Bardzo proszę o zrozumienie tej wyjatkowej sytuacji.
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy organizuje Rekolekcje Powrotne
pod hasłem: „Nigdy więcej sam”, prowadzone przez ks. Mirosława Malińskiego z Wrocławia.
Zapraszamy środowiska: akademickie, inżynierskie, humanistyczne, lekarskie i artystyczne od 25 do
28 października. W niedzielę o godzinie 20.00 oraz od poniedziałku do środy o godzinie 18.00.
Zachęcam do modlitwy w intencji chorych i cierpiących z powodu epidemii, zmarłych w jej
skutek oraz za wszystkich pracowników służb medycznych i sanitarnych. Niedzielna Msza św.
o godz. 10.00 transmitowana jest na parafialnym kanale na YouTube.
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 i ofiarodawcach tej świątyni oraz pierwszym Proboszczu i budowniczym tego kościoła
+ks. Prałacie Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

Ks. Dariusz Wesołek - proboszcz

