Ogłoszenia parafialne
20 Niedziela Zwykła
14 sierpnia 2020
W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy Świętych i Błogosławionych: w
poniedziałek św. Jacka; w czwartek św. Bernarda, opata i doktora Kościoła; a w sobotę Najświętszej
Maryi Panny Królowej.
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.
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
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.
Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy zaprasza dzieci od pierwszego roku życia do
Klubu Dziecięcego, a dzieci od trzeciego roku życia do Przedszkola Katolickiego. Nabór
dzieci trwa cały rok. Zapisu dokonać można osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Przedszkola
przy ul. Wojska Polskiego 7. Więcej informacji na plakacie i ulotkach.

Zapraszam do lektury Przewodnika Katolickiego. Przeczytamy w nim m.in. „Pamięć o bitwie,
pamięć o cudzie” – mało w naszej historii zwycięstw, oczywistych, wykorzystanych i jednoznacznych.
Wspomnienie Bitwy Warszawskiej zasługuje na to, aby być instrumentem budowania wspólnoty
ponad podziałami współczesnych sporów; 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

