Ogłoszenia parafialne
25 Niedziela Zwykła
17 września 2022
Dzisiaj w niedzielę, bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich i sympatyków naszej
parafialnej wspólnoty, na IMIENINY NASZEJ PARAFII – ODPUST PARAFIALNY . O godz.
11.15 modlitwa różańcowa w intencji parafii, a o godz. 12.00 suma odpustowa, której przewodniczyć
będzie i Słowo Boże wygłosi ks. Jacek Salwa, proboszcz parafii św. Rocha w Złotowie i pierwszy
kierownik Pieszej Pielgrzymki Diecezji Bydgoskiej na Jasną Górę. Po mszy św., wspólnej modlitwie w
intencji naszej parafii, zapraszam tradycyjnie na imieninowe spotkanie przy dobrym cieście i kawie
oraz herbacie. Jeśli ktoś z parafian chciałby podzielić się z nami swoimi cukierniczymi wyrobami
zapraszamy przede mszą św. do salki parafialnej.
Spotkanie dla rodziców młodzieży klasy 8 Szkoły Podstawowej, przygotowującej się do
Sakramentu Bierzmowania, w niedzielę 25.09, po mszy św. o godz. 12.00
Zapraszamy na spotkania – próby naszego Parafialnego Chóru, w każdy czwartek o godz.
18.30 w Sali parafialnej.
Od pierwszej soboty października, wznawia próby – spotkania nasza Parafialna Schola.
Zapraszamy w dzieci, dziewczynki, w każdą sobotę o godz. 10.30 w Sali Parafialnej. Zajęcia
połączone są z ciekawymi warsztatami plastycznymi.
Kalendarz Intencji Mszalnych – na stronie internetowej naszej parafii jest już, uzupełniony do
końca roku, kalendarz intencji mszalnych. Można tam sprawdzić dostępność wolnych intencji w
określone dni i godziny. Dzięki temu zainteresowane osoby mogą zgłaszać swoje intencje poprzez
specjalny formularz intencji na stronie internetowej lub telefonicznie. Można też już zamawiać
intencje mszalne na rok 2023. Bardzo prosimy o wcześniejsze sprawdzenie poprawności zapisanych
intencji w kalendarzu intencji na stronie internetowej oraz w gablocie kościoła.
Zapraszam osoby dorosłe, do czytania Słowa Bożego przy ołtarzu w naszej parafii, podczas
Mszy świętych w niedziele lub dni powszednie. Odważnych i chętnych, proszę o zgłaszanie się w
zakrystii każdego dnia w tygodniu.
KATECHEZA PRZEDMAŁŻEŃSKA Z KURSEM TAŃCA prowadzonym przez profesjonalnego
instruktora rozpocznie się 11.10, w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego na Osowej Górze. Liczba
miejsc ograniczona. Więcej szczegółów na plakacie w gablocie kościoła i na ulotkach dostępnym na
stoliku pod chórem.
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; z naszej parafialnej wspólnoty
odszedł do wieczności +Marian Głogowski, lat 88, zam. ul. Podchorążych 23; 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!

