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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Dziękując Bogu za szczęśliwie przeżyty czas wakacji i wypoczynku, prosimy na początku 

nowego roku szkolnego i katechetycznego o Boże błogosławieństwo, abyśmy w tym czasie 

mieli dużo siły w wypełnianiu nowych wyzwań, a dzieci odpowiednią ilość motywacji do 

zdobywania wiedzy. 

2. W poniedziałek 3 września, w dniu rozpoczęcia roku szkolno- katechetycznego zapraszam na 

godz. 9.00 dzieci i młodzież oraz rodziców i nauczycieli na mszę św. rozpoczynającą rok 

szkolny. W czasie mszy św. poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych pierwszoklasistów. 

Niech nikogo z nas nie zabraknie na mszy św. gdzie prosimy dobrego Boga o błogosławieństwo.  

3. W poniedziałek wydawanie żywności unijnej przy ul. Letniskowej od godz. 18.30. Są również 

do nabycia w tym dniu chodziki (balkoniki) dla chorych. 

4.  W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. Do chorych udamy się z komunią św. 

do południa, natomiast o godz. 16.00 spowiedź św. dla dzieci i młodzieży. Prosiłbym bardzo 

rodziców o dopilnowanie swoich pociech, aby skorzystały z sakramentu pojednania. 

5. Dzisiaj o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin. 

6. Zbiórka wszystkich ministrantów, lektorów i nowych chętnych w przyszłą sobotę, 8 września o 

godz. 11.00. Liczę na obecność wielu chłopców. W tym samym czasie zapraszam dziewczynki i 

chłopców do grupy modlitewnej oazy Dzieci Bożych. Proszę rodziców o zachęcenie swoich 

pociech do uczestnictwa w wyżej wymienionych grupach modlitewnych. 

7. Pan organista Piotr zaprasza w piątek na godz. 16.30 do salki katechetycznej dziewczynki i 

chłopców, którzy chcą śpiewać w scholi parafialnej.  

8. W środę po mszy św. o godz. 18.30 zapraszam na pierwsze spotkanie rodziców dzieci, które w 

przyszłym roku przystąpią do I Komunii Św. 

9. Pielgrzymka parafialna na wschodnie tereny naszej ojczyzny w dniach od 24 do 28 września 

odbędzie się, ale nadal jest kilka miejsc wolnych. Dlatego osoby chętne zapraszam do zapisania 

się w zakrystii. 

10. Wykłady ks. prof. Bogdana Czyżewskiego z cyklu „Co to znaczy dzisiaj Wierzyc”, które 

odbywają się w każdy III piątek miesiąca zaczną się w październiku z początkiem roku 

akademickiego. 

11. W sobotę 8 września obchodzimy jedno z najstarszych świąt maryjnych- Święto Narodzenia 

NMP. Jednocześnie obchodzimy w Katedrze Bydgoskiej odpust MB Pięknej Miłości, która jest 

patronką naszego miasta, jak i naszej diecezji. Ks. bp Jan Tyrawa zaprasza na sumę odpustową 

na godz. 18.00. 

12. Zapraszam w środę na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i w czwartek do Jezusa 

Przemienionego w łączności ze Mszą Św. o godz. 18.00. 
 


