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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. Dzisiaj 1 września przypada 74 rocznica wybuchu II wojny światowej, która diametralnie zmieniła 

rzeczywistość naszej ojczyzny. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich, którzy oddali życie  

w obronie wolnej Polski. 

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

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

8.00 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.  

5. W poniedziałek wydawanie żywności unijnej przy ul. Letniskowej od godz. 18.30.  

6. W poniedziałek podczas Mszy Św. modli się centrum ochotników cierpienia, które zaprasza do 

wspólnej modlitwy , a później na spotkanie do salki katechetycznej. 

7. Również w poniedziałek po Mszy Św., tj. około godz. 18.30 spotkanie wszystkich wyjeżdżających 

na pielgrzymkę parafialną na Podlasie. Z uwagi na rezygnację kilku chętnych, można się będzie 

jeszcze zapisać. 

8. 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. 

9. Zbiórka wszystkich ministrantów, lektorów i nowych chętnych w przyszłą sobotę, 7 września  

o godz. 11.00. Liczę na obecność wielu chłopców. Proszę rodziców o zachęcenie swoich pociech do 

uczestnictwa w służbie liturgicznej. 

10. Pani organistka zaprasza dziewczynki, które śpiewały i chcące śpiewać w scholi parafialnej  

w piątek na godz. 16.30 do salki katechetycznej.  

11. Wykłady ks. prof. Bogdana Czyżewskiego rozpoczną się w październiku z początkiem roku 

akademickiego. Tematyka zostanie podana później. 

12. Za tydzień w niedzielę 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.  

13. 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. 

14. Informuję, że są wolne intencje mszalne, które można zamawiać w zakrystii. 

15. Za tydzień przypada II niedziela miesiąca, podczas której zbieramy ofiary na cele inwestycyjne 

parafii. Już teraz wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne „Bóg zapłać”. 

16. Od poniedziałku 2 września zostają wznowione zajęcia aerobiku, które odbywać się będą w każdy 

poniedziałek i środę o godz. 19.00 w sali gimnastycznej szkoły podstawowej. Ćwiczenia 

dostosowane są dla osób w każdym wieku. Szczegóły na plakacie w gablocie. 


