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W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy Świętych i Błogosławionych:
wtorek św. Jana Marii Vianneya; w środę Rocznica poświęcenia Rzymskiej Bazyliki Najświętszej
Maryi Panny; w czwartek Święto Przemienienia Pańskiego, a w sobotę św. Dominika..
W tym tygodniu zakończył się 2 etap prac rewitalizujących oświetlenia w alejkach
prowadzących do kościoła. Tym razem prace dotyczyły alejki prowadzącej od strony bramy
głównej cmentarza. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom uzyskaliśmy efekt tzw. „tunelu
świetlnego”. Jest przez to jaśniej, a co najważniejsze, bezpieczniej. Całkowity koszt tej
inwestycji wyniósł 33 000 zł. Za wszelką pomoc, również indywidualną - BARDZO SERDECZNIE
DZIĘKUJEMY! Jeśli byłyby osoby, które chciałaby nas wesprzeć, to można tego dokonać również
poprzez indywidualne wpłaty na konto parafialne. DZIĘKUJĘMY!
W sobotę, 8.08, serdecznie zapraszamy do naszej parafialnej modlitwy W INTENCJI
MAŁŻEŃSTW STARAJĄCYCH SIĘ O POTOMSTWO, podczas Mszy św. o godz. 18.00.
W najbliższą niedzielę, 9.08, podczas Mszy św. o godz. 11.00, modlić się będziemy w
intencji JUBILATÓW MAŁŻEŃSKICH z miesiąca sierpnia.
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.
W piatek, 7.08, przypada I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16.30.
BIURO PARAFIALNE W TYM TYGODNIU NIECZYNNE! Wszystkie sprawy ważne po każdej
Mszy św. o godz. 18.00 lub w niedziele po każdej Mszy św. KONTAKT W SPRAWACH
WAZNYCH 519 317 777!
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
W Setną Rocznicę Cudu nad Wisłą zapraszamy do modlitwy o Cud nad Brdą mężczyzn podczas
Procesji w ciszy za Najświętszym Sakramentem z Kościoła Ojców Jezuitów przy Placu Kościeleckich
dnia 15.08 o godz. 20.00 oraz podczas Procesji kobiet z Kościoła Ojców Kapucynów także dnia 15.08
o 20.00. Obie procesje spotkają się na Starym Rynku, odśpiewają Bogurodzicę i razem udadzą się na
nabożeństwo do Katedry. Na procesje zabieramy maseczki.
W duchowej łączności z pątnikami zdążającymi na Jasną Górę z różnych części Polski, wdzięczni P.
Bogu i Maryi Królowej Polski za 100-lecie zwycięskiej bitwy warszawskiej zapraszamy na 31
Pielgrzymkę Maksymiliańską w intencji otrzeźwienia Narodu. Rozpoczęcie w kościele Najświętszego.
Serca Pana Jezusa na PI. Piastowskim, w piątek, 14.08. o godz. 15:00 Koronką do Miłosierdzia
Bożego, po czym wymarsz do kościoła św. Maksymiliana na Osowej Górze i tam Msza Święta
odpustowa o godz. 18:00.
Zapraszam do lektury Przewodnika Katolickiego. Przeczytamy w nim m.in. „Przede wszystkim
dobro dziecka” – rozmowa z Lucyną Hoffman-Czyżak, dyrektor Ośrodka Adopcyjnego „Żak” i prezes
Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny, o rodzicach niegotowych do adopcji, traumie
wczesnodziecięcej i preferencjach wydłużających czas oczekiwania na adopcję oraz ciekawy wywiad
z Agatą Puścikowską, autorką książki „Siostry z powstania” – siostry wiedziały, jak pomagać, nawet
w ekstremalnych warunkach; 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.
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