Ogłoszenia parafialne
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25 lipca 2020
W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy Świętych i Błogosławionych: dziś
św. Anny i Joachima, dziadków Pana Jezusa; w wtorek św. Szarbela (tego dnia modlitwy przez
wstawiennictwo tego Świętego i namaszczenie olejem św. Szarbela); w środę św. Marty, a w piątek
św. Ignacego z Loyoli.
W ubiegłą niedzielę przeżywaliśmy 3 Niedzielę Miesiąca – w naszej Parafii to dzień
szczególnej modlitwy w intencji dobroczyńców naszej wspólnoty – składka z tego dnia w
całości jest przeznaczona na cele remontowo – inwestycyjne. Tym razem zebraliśmy 3345 zł.
Dziękuję za życzliwość i wsparcie wszystkim ofiarodawcom. W najbliższym czasie nastąpi wymiana
oświetlenia w alejce prowadzącej do kościoła od strony bramy głównej cmentarza oraz chcemy
przystąpić do wymiany okien w zakrystii, które są w dramatycznym stanie. Za wszelką pomoc,
również indywidualną - jeśli byłyby osoby, które chciałyby nas wesprzeć – BARDZO SERDECZNIE
DZIĘKUJEMY!
W najbliższą sobotę, 1.08 – I sobota miesiąca. O godz. 8.00 msza św. Wspólnoty Matek Żywego
Różańca, a po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa, przebłagalna
przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
W sobotę, 1.08, 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie wyobrażamy sobie
początku sierpnia bez złożenia hołdu bohaterom Powstania i uczczenia pamięci poległych
i zamordowanych podczas tego wielkiego zrywu. Powstanie Warszawskie to jedno z najważniejszych
wydarzeń w historii Polski - przyczyniło się do ukształtowania dzisiejszej tożsamości nie tylko
Warszawy, ale i całego naszego kraju. Z powodu obostrzeń epidemicznych i z uwagi na troskę
o bezpieczeństwo będzie ograniczony zakres tegorocznych uroczystości. Ich część odbędzie
się w tradycyjnej formie, a w większości będzie można uczestniczyć za pośrednictwem mediów
i internetu.
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
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. „W służbie trzech
papieży” – zmarły niedawno ks. kardynał Zenon Grocholewski, rodem z Wielkopolski, większość życia
poświęcił bezpośredniej służbie Janowi Pawłowi II, Benedyktowi XVI i Franciszkowi. Był aktywny do
końca swoich dni, nawet na emeryturze reprezentując papieża oraz „Ofiarowałem wszystko Jezusowi
za nawrócenie grzeszników” – Papież podpisał dekret o heroiczności cnót 14-letniego Angiolino
Bonetty, który zmarł w 1963 roku na raka kości, na oddziałach szpitalnych nieraz widziano go, jak
odmawia z innymi pacjentami Różaniec czy wspiera psychicznie najgorzej się czujących; a w naszym
diecezjalnym dodatku 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

