Ogłoszenia duszpasterskie
XII Niedziela Zwykła
25 czerwca 2017
1. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy uczestniczyli w procesjach
eucharystycznych w czasie oktawy Bożego Ciała. Wszystkim za udział i pomoc
składamy serdeczne Bóg zapłać!
2. Parafialna Rada Duszpasterska i Parafialna Rada Ekonomiczna będą miały spotkanie
w środę, 28 czerwca o godz. 19:00.
3. W najbliższy czwartek przypada uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła.
4. W najbliższą sobotę, 1lipca zapraszamy na kolejne Nabożeństwo Pierwszych Pięciu
Sobót Miesiąca. Modlitwa ta wynagradza zniewagom Niepokalanego Serca Maryi.
Łączy się ona z prośbą Maryi wyrażoną w objawieniach fatimskich. Początek o godz.
7:30.
5. Za tydzień, w niedzielę, na Mszy św. o godz. 10:00 podziękujemy S. Irminie za
długoletnią i oddana pracę w biurze parafialnym. Serdecznie zapraszamy.
6. Informujemy, że w okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) nie będzie w niedziele
Mszy św. o godz. 13:00. Wyjątek stanowi niedziela 16 lipca, kiedy to będzie Msza
św. o godz. 13:00 w związku z transmisją z naszego kościoła Mszy św. przez TV
Polonia. Także w wakacje ulega zmianie funkcjonowanie biura parafialnego. Będzie
ono czynne w poniedziałki, środy i piątki.
7. W dniach 8 i 9 sierpniu organizowana jest dwudniowa pielgrzymka do
Gietrzwałdu. Po drodze nawiedzenie sanktuarium bł. ks. Mariana Skrzypczaka w
Płonkowie oraz sanktuarium św. Jana Pawła II w Toruniu. Koszt (autokar,
ubezpieczenie, nocleg, obiadokolacja, śniadanie) 160 zł. Zapisy w zakrystii i biurze
parafialnym. W celu ubezpieczenia potrzebny jest pesel.
8. Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży oraz Stowarzyszenie Młodzież WIOSŁO
organizują wyjazd na tygodniowy pobyt w Taizé we Francji. Pobyt w Taizé to
szukanie komunii z Bogiem poprzez wspólną modlitwę, śpiew, ciszę i osobistą
refleksję. Wyjazd 8 lipca (z Bydgoszczy, Żnina, Gniezna), powrót 17 lipca (te same
miejscowości). Całkowity koszt dla osób do 30 roku życia 300 zł + 45 euro
(transport, ubezpieczenie, pobyt w Taizé). Szczegółowe informacje na
www.ddmgniezno.pl
9. Z naszej wspólnoty parafialnej Bóg powołał do wieczności Śp. Antoninę
Malczewską i Śp. Sławomira Łanieckiego. Powierzmy tych zmarłych i naszych
bliskich zmarłych Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek...

