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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. W dniu dzisiejszym przeżywamy, w naszej wspólnocie parafialnej, wizytację 

kanoniczną, prowadzoną przez Ks. Bp Krzysztofa Włodarczyka. Dziękujemy Księdzu 

Biskupowi, że swoja posługą i modlitwą poleca Bogu wszystkie troski naszej parafii. 

Z naszej strony zapewniamy o modlitwie w intencji Księdza Biskupa, aby w Jego 

posługiwaniu dla Diecezji Bydgoskiej Pan Jezus Dobry Pasterz obdarzał Go zdrowiem 

i potrzebnymi łaskami.  

2. Po Mszy Św. o godz. 11.30 będzie spotkanie Ks. Biskupa z ministrantami i rodzicami.  

3. Natomiast na godz. 15.30 zapraszamy do domu katechetycznego, na spotkanie z Ks. 

Bp Krzysztofem, wszystkich członków wspólnot parafialnych, jak i wszystkich 

parafian, chętnych do udziału w spotkaniu. 

4. W drugim dniu wizytacji w godzinach dopołudniowych Ks. Biskup spotka w naszej 

szkole z uczniami i gronem pedagogicznym. Następnie uda się do chorych do szpitala 

w Smukale.  

5. Dzisiaj o godz. 11.00 różaniec prowadzony przez Żywy Różaniec Rodzin w intencji 

rodzin naszej parafii.  

6. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie o godz. 17.30 

(oprócz wtorków). Dzieci zapraszamy na różaniec na godz. 17.00 w poniedziałki.  

7. W środę 5 października o godz. 17.00 katecheza dla dzieci komunijnych w salce 

katechetycznej. 

8. W piątek 7 października obchodzimy święto MB Różańcowej. Zapraszamy na 

różaniec i Mszę Św. 

9. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Do chorych z  Komunią Św.  

udamy się w godzinach porannych. Spowiedź Św. dla dzieci i młodzieży, z uwagi na 

różaniec, od godz. 17.00. O godz. 17.30 wystawienie Najśw. Sakramentu i różaniec. 

10. W każdą środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w czwartek do Jezusa 

Przemienionego, a w piątek o godz. 20.00 pod krzyżem różaniec mężczyzn.  

11. W sobotę po Mszy Św. wieczornej zapraszamy młodzież na spotkanie oazowe, 

dotyczące Światowych Dni Młodzieży. 

12. Za tydzień na Mszy Św. o godz. 11.30 poświęcenie różańców dzieci komunijnych. 



13. Za tydzień II niedziela miesiąca. Ofiary zbierane przeznaczamy na cele inwestycyjne 

parafii. „Bóg zapłać” ofiarodawcom. 

14. Już teraz informujemy, że w trzeci piątek miesiąca, tj. 21 października rozpoczynamy  

wykłady, prowadzone przez Ks. Prof. Bogdana Czyżewskiego, który w tym roku 

pochyli się nad tematem: „Wydarzenia, które zmieniły Kościół i świat.”  

15. Przed kościołem można nabyć „Przewodnik Katolicki”.  

16. Informujemy, że w środę 5 października od godz. 17.00, na parkingu przed kościołem, 

będzie można wykonać specjalistyczne badania w ambulansie diagnostycznym. 

Szczegóły na plakacie w gablotce parafialnej.  

 

 

 


