
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 02 PAŹDZIERNIKA 2016 R. 
 

1. Przeżywamy uroczystość parafialną ku czci Matki Bożej Różańcowej. Uroczystej sumie 

przewodniczyć będzie rektor naszego Seminarium Duchownego ks. dr hab. Jacek 

Szymański. W dniu dzisiejszym nabożeństwo różańcowe będzie odprawione po sumie. 

Po mszy św. wieczornej zapraszamy na koncert w wykonaniu profesorów z Akademii 

Muzycznej w Bydgoszczy. 

2. Trwa miesiąc październik, serdecznie zapraszamy dorosłych, dzieci, młodzież do 

licznego udziału w nabożeństwie różańcowym, które w dni powszednie jest odprawiane o 

godz. 1730, a w niedziele o godz. 1530, natomiast w kaplicy szpitalnej w środy i piątki o 

godz. 1830. Dzieci ze szkół podstawowych od poniedziałku do piątku przynoszą ze sobą 

kartki z wypisanymi imionami i nazwiskami. 

3. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej w domu parafialnym odbędzie się spotkanie 

Koła Przyjaciół Radia Maryja. 

4. We wtorek przypada wspomnienie św. Franciszka, w środę św. Faustyny, w czwartek św. 

Brunona, piątek M.B. Różańcowej, w sobotę Wincentego Kadłubka. 

5. Za tydzień będziemy obchodzić Dzień Papieski. Z tej racji przed świątynią po wszystkich 

mszach św. będą zbierane pieniądze do puszek na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło 

Nowego Tysiąclecia”.  

6. W przyszłą niedzielę na mszy św. o godz. 1030 będą poświęcone różańce dla dzieci 

pierwszokomunijnych. 

7. Spowiedź św. w pierwszy piątek miesiąca po południu od godz. 1700. Po Mszy św. 

wieczornej odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych. Tego dnia 

odwiedziny chorych w domach z posługą sakramentalną od godz. 900.  

8. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer Idziemy. Są do nabycia kalendarze na 

przyszły rok. 

9. W piątek  w kaplicy szpitalnej w ramach modlitwy adoracyjnej „Jerycho”  o godz. 1830 

rozpocznie się całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu. 

10. W minionym tygodniu odeszli z naszej parafii po wieczną nagrodę do Pana ś.p. Marta 

Szczuczyńska i Marian Kołodziejski. Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia,  

a w Ich intencji odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek racz Im dać Panie… 

11. Wszystkim obecnym życzymy dobrze przeżytej niedzieli, a łaska i opieka Boża niech 

czuwa nad Państwem każdego dnia. 


