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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W środę rozpoczyna się październik, miesiąc, który dla nas ludzi wierzących

naznaczony jest modlitwą różańcową. Pamiętajmy jak bardzo ważny w codziennej
duchowości jest różaniec. Przykładem takiego rozmodlenia był św. Jan Paweł II, który
właśnie w październiku został powołany na Stolicę Piotrową.
2. Bardzo gorąco zachęcamy dzieci i młodzież, jak i wszystkich dorosłych, aby pomimo
różnych obowiązków spotykać się na modlitwie różańcowej, która rozpoczyna się
każdego dnia, oprócz wtorku, o godz. 18.00, a dopiero po niej Msza Św. Dzieci będą
miały osobne nabożeństwo różańcowe z jedną dziesiątką różańca w środy o godz.
17.00 i w piątki cały różaniec o godz. 18.00. W Smukale różaniec w każdy piątek o
godz. 17.00.
3. Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 11.30 spotkanie młodzieży przygotowującej się do
sakramentu Bierzmowania.
4. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Do chorych z Komunią Św. udamy się w
godzinach przedpołudniowych. Spowiedź Św. o godz. 16.00.
5. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w środę św. Teresę od Dzieciątka Jezus, w
czwartek św. Aniołów Stróżów, w sobotę św. Franciszka z Asyżu i w niedzielę św.
Faustynę Kowalską.
6. Za tydzień o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin.
7. Za dwa tygodnie w piątek, tj. 10 października rozpoczynamy V cykl katechez. W tym
roku omawiać będziemy historię powstawania Pisma Św. Bardzo serdecznie
zachęcamy.
8. W Kościele Zbawiciela w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej odbędzie się I Bydgoski
Festiwal Muzyki Dawnej. Koncert inauguracyjny w niedzielę 5 października o godz.
17.00. Szczegóły na plakacie w gablotce.
9. 5 października w ramach akcji „Dbajmy o serce” odbędzie się rodzinny rajd
rowerowy ulicami Bydgoszczy. Start na Starym Rynku o godz. 13.00.
10. W dniach od 23 do 24 października, tj. czwartek i piątek, organizowana jest VI
diecezjalna pielgrzymka do Częstochowy. W naszym dekanacie będzie jeden wspólny
autokar, wyjeżdżający spod kościoła parafii Św. Antoniego na Czyżkówku. Zapisy
chętnych w zakrystii.

