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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Dzisiaj Kościół w naszej Ojczyźnie przeżywa wielkie wydarzenie, gdyż do grona 

błogosławionych zostają włączeni: Ks. Kard. Stefan Wyszyński i Matka Elżbieta Róża 

Czacka. Prośmy w modlitwie, aby ci nowi błogosławieni byli dla nas nową inspiracją na 

drodze wiary i w życiu Kościoła.  

2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy XI Tydzień wychowania pod hasłem „W blasku 

ojcostwa”. Zapraszamy do udziału we Mszach Św. wieczornych i wspólnej modlitwy w 

intencji dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.  

3. Dzisiaj druga niedziela miesiąca. Ofiary przeznaczamy na cele inwestycyjne. 

Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  

4. We wtorek 14 września przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a w środę 15 

września NMP Bolesnej. 

5. W piątek 17 września mija 21. rocznica konsekracji naszego kościoła. Pamiętajmy w 

modlitwach o ofiarodawcach i budowniczych naszej świątyni. Zmarłych polecamy 

Miłosierdziu Bożemu, a żyjących opiece Matki Bożej. Liturgicznie konsekrację kościoła 

obchodzić będziemy w ostatnią niedzielę października.  

Tego dnia przypada 82. rocznica napaści Rosji Sowieckiej na wschodnie tereny naszej 

Ojczyzny. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich, którzy oddali życie w jej obronie, a 

zwłaszcza o żołnierzach zamordowanych w Katyniu, Starobielsku, Charkowie, 

Ostaszkowie i Miednoje.  

6. W środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w czwartek do 

Jezusa Przemienionego. W piątek o godz. 20.00 różaniec mężczyzn przy krzyżu.  

7. W sobotę 18 września przypada Święto Św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży. 

Zapraszamy młodzież, a zwłaszcza kandydatów do Bierzmowania, na Mszę Św. na godz. 

18.00.  

8. Za tydzień w niedzielę 19 września Mszą Św. o godz. 12.30 w bydgoskiej Katedrze 

rozpocznie się Marsz dla życia i rodziny. Zachęcamy do udziału.  

9. Już dzisiaj informujemy, że od października, tak, jak każdego roku, rozpoczynamy cykl 

katechez, głoszonych przez Ks. Prof. Bogdana Czyżewskiego. W tym roku omawiana 

będzie postać Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. 

10. Przed kościołem można nabyć „Przewodnik Katolicki” i „Niedzielę”.  

11. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej: Śp. Jerzego 

Kazanowskiego, lat 69, z ul. Opławiec i Śp. Bogumiłę Iglińską, lat 67, z ul. 

Baranowskiego. Polećmy ich dusze Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek… 


