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Nabożeństwa „czerwcowe” poświęcone czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w naszej
Parafii od poniedziałku do piątku po Mszy św. o godz. 18.00 łącznie z nabożeństwami
„tygodniowymi”, a w sobotę i niedzielę o godz. 17.30.
Dziś 3 Niedziela Miesiąca. To zawsze nasza parafialna modlitwa w intencji dobroczyńców naszej
wspólnoty i ofiary zebrane w ciągu dnia przeznaczone są w całości na cele remontowo –
inwestycyjne. Dziękuję za okazywaną życzliwość i zrozumienie wszystkich potrzeb naszej parafii.
Bardzo serdecznie dziękujemy dziś ks. Aleksandrowi Kozakowskiemu, za dwuletnią pomoc
duszpasterską w naszej Parafii. Od 27.06, przejmuje obowiązki proboszcza, w parafii pw. Św.
Jadwigi w Glesnie. Życzymy na początek tej „nowej” drogi, wielu Łask Bożych i opieki Matki
Najświętszej.
Dzieci przygotowujące się do I Komunii Św., w najbliższą sobotę - 27.06 – o godz. 10.00, będą
przeżywały swoją pierwszą spowiedź. Bardzo proszę o modlitwę w Ich intencji.
Spotkanie dla Rodziców dzieci, przygotowujących się do I Komunii, w poniedziałek, 22.06, po
mszy św. o godz. 18.00 i nabożeństwie czerwcowym.
Zapraszam do lektury Przewodnika Katolickiego. W naszym diecezjalnym dodatku wiele
ciekawych artykułów, recenzji książek, zapowiedzi wydarzeń kulturalnych oraz interesujące
informacje z życia diecezji i regionu.
Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, prowadzi studia magisterskie
oraz podyplomowe, nadające kwalifikacje do nauczania religii we wszystkich typach szkół. Obecnie
w wielu parafiach i szkołach brakuje katechetów, dlatego zapraszamy chętne osoby na: Magisterskie
Zaoczne Studia Teologiczne – specjalność katechetyka; 2- letnie Podyplomowe Studia TeologicznoKatechetyczne; Roczne Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej. Rekrutacja na studia zaoczne
trwa do 16 września, a rozmowy rekrutacyjne zostaną przeprowadzone dnia 17-18 września br.
Bliższe informacje dotyczące warunków rekrutacji i studiów zostały zamieszczone w gablocie
parafialnej oraz dostępne są na stronie internetowej www.bydgoskateologia.pl
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; a także o zmarłych
budowniczych tej świątyni i pierwszym Proboszczu i budowniczym tego kościoła +ks. Prałacie
Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

