Ogłoszenia parafialne
5 niedziela zwykła
6 lutego 2021
Od dzisiaj, jako wikariusz, rozpoczyna pracę w naszej Parafii ks. Piotr Wencel. Jest
jednocześnie Notariuszem Sądu Biskupiego Diecezji Bydgoskiej. Życzymy mu siły, ludzkiej
życzliwości i Bożego błogosławieństwa w posłudze duszpasterskiej w naszej wspólnocie.
W czwartek, 11.02, we wspomnienie liturgiczne Matki Bożej z Lourdes, po raz kolejny
obchodzony będzie Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go św. Jan Paweł II dnia 13 maja 1992
roku. W tym dniu, podczas mszy św. o godz. 18.00, modlić się będziemy w intencji wszystkich
chorych i cierpiących oraz ich najbliższych i opiekunów.
Natomiast w środę, 10.02, w liturgii wspominamy św. Scholastykę, niezwykłą świętą, dobrze
znaną w naszej parafii. Zapraszamy do modlitwy podczas Mszy św. o godz. 18.00, z wdzięcznością
za Jej szczególne orędownictwo we wszystkich pielgrzymkach i spotkaniach organizowanych w
naszej parafii.
Spotkanie formacyjne dla dzieci, przed Uroczystością I Komunii Św.: w sobotę, 13.02, o godz.
10.00 w kościele.
Spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej do Sakramentu Bierzmowania: w
piątek, 12.02, po mszy św. o godz. 18.00.
Przypominam o tygodniowych, parafialnych nabożeństwach: w środę o godz. 7.00, Msza św.
przez wstawiennictwo św. Judy Tadeusza. Jest patronem od spraw trudnych i
beznadziejnych.Kartki z intencjami – prośbami do św. Judy Tadeusza można zostawić w koszyku
pod chórem. Będą odczytywane na początku mszy św. Intencje modlitewne do św. Judy Tadeusza,
można zamawiać również przez specjalny formularz na stronie internetowej Parafii. Również w środy
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy św. o godz. 18.00 (kartki z intencjami można
wcześniej włożyć do koszyka pod chórem oraz wysłać przez specjalny formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej parafii); adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek, od godz. 16.00
do 18.00; Koronka do Bożego Miłosierdzia, w piątek po mszy św. o godz. 18.00. W niedzielę o godz.
7.30 Wymienianki Roczne za naszych bliskich zmarłych, a po nich Godzinki ku czci Matki Bożej.
W najbliższą niedzielę, 14.02, tradycyjnie podczas mszy św. o godz. 10.00, modlitwa w
intencji Jubilatów Małżeńskich. Natomiast jutro, jak w każdy 8 dzień miesiąca, podczas
mszy św. o godz. 18.00, nasza parafialna Modlitwa w Intencji Małżeństw Starających się
Potomstwo.
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!

