Ogłoszenia parafialne
7 Niedziela Zwykła
17 lutego 2022
W najbliższy wtorek, 22.02, w ramach przygotowań do utworzenia w Diecezji Bydgoskiej,
Sanktuarium św. Rity z Casci w Bydgoszczy – Fordonie, patronki spraw trudnych i po
ludzku niemożliwych nasza parafia wraz z ks. Proboszczem została zaproszona do
przewodniczenia tej modlitwie. Zapraszamy do udziału w tej niezwykłej modlitwie połączonej z
poświęceniem róż. Dojazd bezpośredni tramwajem linii nr 5 z ul. Rycerskiej.
W najbliższą niedzielę, 27.02 - spotkanie ks. Proboszcza z Rodzicami wraz z młodzieżą
przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania, po mszy św. o godz. 12.00.
W sobotę, 26.02 - Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do uroczystości I Komunii św.
w kościele o godz. 10.00.
W poniedziałek, 21.02, w naszej parafii, podczas mszy św. o godz. 18.00, modlitwa
Wspólnoty Krucjaty Wyzwolenia człowieka, związana z osobami dobrowolnie podejmującymi
abstynencję alkoholową.
W przyszłym tygodniu, w niedzielę, 27.02, członkowie Wspólnoty Wincentyńskiej Młodzieży
Maryjnej (współpracująca ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo
przy parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy – Fordonie) będą zbierać przy wyjściu z kościoła,
do puszek, dobrowolne ofiary na rzecz OSÓB UBOGICH I POTRZEBUJĄCYCH.
Tworzymy w naszej parafii grupę pod nazwą: „MAJSTER DLA SENIORA”. Wielu seniorów,
mieszkających na terenie naszej parafii boryka się z domowymi usterkami, których nie są w stanie
naprawić samodzielnie. Zepsuty kran, przepalona żarówka czy nieszczelne okna, udrażnianie
odpływów i toalet oraz napraw elektrycznych np.: wymianie gniazdek, zwarciach instalacji
elektrycznej, wymianie dzwonków do drzwi lub żarówek. Pomoc nieodpłatna. Kontakt osób
zainteresowanych pomocą, a zwłaszcza jej potrzebujących pod nr tel: 519 317 777.
W NAJBLIŻSZY WTOREK, 22.02, BIURO PARAFIALNE JEST NIECZYNNE!!
Zapraszamy na spotkania – próby naszego PARAFIALNEGO CHÓRU. Mile widziani stali
chórzyści, a także wszyscy chętni, pragnący podzielić się swoim talentem wokalnym. Spotkanie w
każdy czwartek, o godz. 18.30 w sali parafialnej.
Dzieci zapraszamy do naszej parafialnej, Dziecięcej Scholi. Spotkania w każdą sobotę,
połączone z warsztatami plastycznymi, o godz. 10.30 w sali parafialnej.
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.
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!

