Ogłoszenia parafialne
19 Niedziela Zwykła
8 sierpnia 2020
W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy Świętych i Błogosławionych: w
poniedziałek św. Wawrzyńca, diakona i męczennika; wtorek św. Klary; w piątek św. Maksymiliana
Marii Kolbego, kapłana i męczennika; a w sobotę Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny (msze święte w tym dniu o godz. 8.00, 11.00 i 18.00, z obrzędem pobłogosławienia
przyniesionych ziół i kwiatów). W sobotę przypadać będzie także święto Wojska Polskiego i 100
rocznica Bitwy Warszawskiej zwanej Cudem nad Wisłą. Módlmy się także za tych, którzy stoją na
straży naszego bezpieczeństwa narodowego oraz tych, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny.
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 każdą niedzielę, o godz. 7.30, wymienianki roczne - nasza parafialna modlitwa za
zmarłych.
W przyszłą niedzielę, 16.08, przeżywać będziemy 3 Niedzielę Miesiąca – w naszej parafialnej
wspólnocie to dzień szczególnej modlitwy w intencji dobroczyńców i ofiarodawców. Składka
z tej niedzieli w całości przeznaczona jest na cele remontowo-inwestycyjne. Bardzo dziękuję
wszystkim za modlitwę, duchowe wsparcie, a także za życzliwe zrozumienie wszystkich potrzeb
naszej Parafii.
W najbliższy czwartek, 13.08, przeżywać będziemy Parafialny Dzień Fatimski. Zapraszam do
modlitwy podczas Mszy św. o godz. 18.00, a po jej zakończeniu procesja różańcowa wokół kościoła.
W piątek, 14.08, nasza parafialna modlitwa w intencji zmarłych spoczywających na tych
cmentarzach, zmarłych z naszej wspólnoty spoczywających też na innych cmentarzach; zmarłych
budowniczych i ofiarodawców oraz +ks. Prałata Eugeniusza Barełkowskiego, budowniczego i
pierwszego proboszcza.
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
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 Panu 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.
Informujemy, że w związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia, Dz.
U. poz. 1356, do odwołania obowiązuje konieczność zakrywania ust i nosa w kościele,
kaplicy cmentarnej i biurze parafialnym oraz konieczność zakrywania ust i nosa lub
zachowania 1,5 metrowych odległości od innych osób na terenie przykościelnym i na
cmentarzu. Osobami zwolnionymi z tego obowiązku są: osoby sprawujące kult religijny,
dzieci do ukończenia 4 roku życia, narzeczeni podczas zawierania małżeństwa oraz osoby z
całościowymi zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną i
osoby mające trudność w samodzielnym zakryciu ust i nosa. Dziękujemy wszystkim za
dotychczasowe cierpliwe i odpowiedzialne stosowanie się do zasad reżimu sanitarnego.
Zapraszam do lektury Przewodnika Katolickiego. Przeczytamy w nim m.in. „Za życia wzięci do
nieba” – jak rozumieć dogmat o wniebowzięciu NMP? Czy wiara w ten dogmat oznacza, że Maryja
nie umarła? Dlaczego Kościoły wschodnie mówią o „zaśnięciu” Maryi?; 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!

Ks. Dariusz Wesołek - proboszcz

