Ogłoszenia parafialne
14 Niedziela Zwykła
4 lipca 2020
Przypominam, że od dziś obowiązuje wakacyjny porządek sprawowania Mszy św. w naszej
Parafii: w miesiącu lipcu i sierpniu, w niedzielę msze św. o godz. 8.00, 11.00 i 18.00.
W środę, 8.07, zapraszam do naszej, parafialnej modlitwy w intencji MAŁŻEŃSTW
STARAJĄCYCH SIĘ O POTOMSTWO, podczas Mszy św. o godz. 18.00.
W przyszłą niedzielę, 12.07 (jak w każdą 2 Niedzielę Miesiąca), o godz. 11.00, nasza
parafialna modlitwa w intencji Jubilatów Małżeńskich z miesiąca lipca.
Zapraszam do rezerwacji intencji mszalnych na przyszły rok 2021 – jest już nowy kalendarz.
Intencje można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św. lub w biurze parafialnym, w godzinach
urzędowania.
W każdy czwartek, w naszej Parafii, adoracja Najświętszego Sakramentu, od godz. 16.00 do
18.00 – zapraszamy do tej szczególnej modlitwy.
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
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.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; z naszej Parafii, w minionym
tygodniu, odeszła do wieczności +Sabina Romel, lat 90, zam. ul. Skromna 4, pogrzeb zmarłej w
najbliższy wtorek, 7.07 o godz. 10.30; a także o zmarłych budowniczych tej świątyni i pierwszym
Proboszczu i budowniczym tego kościoła +ks. Prałacie Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie!

