01.06.2014
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
1. Dzisiejsza Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w Kościele jest obchodzona już od V
wieku. W codziennej wędrówce naszego życia potrzebujemy wsparcia łaski Jezusa
Chrystusa, abyśmy nigdy nie zeszli z drogi prowadzącej nas ku życiu wiecznemu. Chrystus
obecny w Eucharystii i moc Ducha Świętego nieustannie wspiera nas na tej drodze.
2. Dzisiaj w pierwszą niedzielę czerwca obchodzimy dzień dziękczynienia. Pragniemy Panu
Bogu dziękować za opatrzność nad naszym narodem, a w tym roku w szczególny sposób
dziękujemy za kanonizację Jana Pawła II. Symbolem wdzięczności Polaków jest budowa
Centrum Opatrzności Bożej. Po Mszach Św. ministranci będą zbierać ofiary do puszek na
ten cel.
3. Dzisiaj też Dzień Dziecka. Niech nasze postępowanie będzie pomocą w rozeznawaniu
dobrej drogi życia dzieci.
4. Dzisiaj o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin.
5. W czerwcu codziennie po Mszy Św. nabożeństwo czerwcowe z Litanią do Najświętszego
Serca Pana Jezusa. W tym tygodniu dodatkowo Nowenna do Ducha Świętego.
6. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Do chorych udamy się w godzinach
przedpołudniowych, a o godz. 16.00 Spowiedź Święta dla dzieci.
7. Za tydzień obchodzimy Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki.
8. Za tydzień II niedziela miesiąca. Zbierane ofiary przeznaczamy na cele inwestycyjne.
Ofiarodawcom składam serdeczne „Bóg zapłać”.
9. Zbliża się termin naszego festynu parafialnego, który odbędzie się w ostatnią sobotę
czerwca, tj. 28. Wszystkich, którzy chcieliby wspomóc jego organizację, proszę o pomoc,
w szczególności

w ufundowaniu gadżetów i nagród albo o wsparcie finansowe w

organizacji festynu.
10. Parafia Maksymiliana Kolbego na Osowej Górze zaprasza na czuwanie w wigilię Zesłania
Ducha Świętego w sobotę 7 czerwca na godz. 20.00.
11. 7 czerwca 1999 roku na bydgoskim lotnisku Jan Paweł II celebrował uroczystą
Eucharystię, podczas której koronował obraz Matki Bożej Pięknej Miłości. W związku z
15 rocznicą tamtych wydarzeń, w sobotę 7 czerwca o godz. 18.00 w Sanktuarium Nowych
Męczenników

na
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przewodniczyć będzie Ks. Bp Jan Tyrawa.
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