Ogłoszenia parafialne
16 Niedziela Zwykła
17 lipca 2020
W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy Świętych i Błogosławionych: w
poniedziałek bł. Czesława; w środę św. Marii Magdaleny; w czwartek św. Brygidy; w piątek św.
Kingi, a w sobotę św. Jakuba Apostoła i św. Krzysztofa.
Dziś 3 Niedziela Miesiąca – w naszej Parafii dzień szczególnej modlitwy w intencji
dobroczyńców naszej wspólnoty – składka z tego dnia w całości jest przeznaczona na cele
remontowo – inwestycyjne. Dziękuję za życzliwość i wsparcie wszystkim ofiarodawcom.
W tygodniu zapraszamy na nabożeństwa:
- w środę po Mszy św. do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
- w czwartek na modlitwę adoracji przed Najświętszym Sakramentem od godz.
16.00 do 18.00
- w piątek po Mszy św. na modlitwę Koronki do Bożego Miłosierdzia
W dniach 19 -26.07.2020 obchodzimy 21 Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem
"Umocnieni Eucharystią, niesiemy Chrystusa". W sobotę, 25.07 tradycyjnie w dniu św.
Krzysztofa poświęcenie pojazdów - po Mszy św. o godz.18.00. Przy poświęceniu dobrowolna
ofiara na akcję MIVA Polska - wsparciemisjonarzy przy zakupie środków transportu.
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.
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. Przeczytamy w nim m.in. wiele ciekawych
artykułów, recenzji książek, zapowiedzi wydarzeń kulturalnych oraz interesujące informacje z życia
diecezji i regionu.
TRANSMISJA MSZY ŚW. NA KANALE YOUTUBE, W OKRESIE WAKACYJNYM (LIPIEC i
SIERPIEŃ) O GODZ. 11.00
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!

Życzę wszystkim Parafianom i sympatykom naszej Parafii dobrej niedzieli,
przeżywanej w gronie najbliższych, przyjaciół i znajomych - niech na każdy dzień
błogosławi nam Dobry Bóg.

Ks. Dariusz Wesołek - proboszcz

