Ogłoszenia parafialne
21 Niedziela Zwykła
21 sierpnia 2020
W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy Świętych i Błogosławionych:w
poniedziałek św. Bartłomieja, apostoła; w środę Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej; w
czwartek św. Moniki; w piątek św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła; a w sobotę wspomnienie
męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
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.
Od września, w każdą środę, zapraszam o godz. 7.00, na Mszę św. przez wstawiennictwo św.
Judy Tadeusza.
Imię Juda nosiło w Piśmie św. wiele wybitnych osób. Etymologicznie wywodzi się od hebrajskiego
słowa: jada - chwalić, wysławiać, dziękować; stąd znaczy ono: godny czci. Natomiast przydomek
Tadeusz pochodzi od aramejskiego słowa: tadda, które znaczy: pierś, stąd odważny. Św. Juda
Tadeusz wymieniony jest W ewangelicznych spisach apostołów, a także w opisie Ostatniej Wieczerzy
(J 14,22). Jest znany jako autor jednego z listów skierowanego do gmin chrześcijańskich. Tradycja
podaje, że głosił Chrystusa w Mezopotamii i Persji, gdzie poniósł śmierć męczeńską, zabity pałkami.
Jego relikwie znajdują się w Bazylice św. Piotra w Rzymie, Kult św. Judy Tadeusza był żywy w wielu
krajach, także w Polsce. Jest patronem od spraw trudnych i beznadziejnych. W Bazylice Św.
Krzyża w Warszawie gromadzą się rzesze wiernych na cotygodniowe nabożeństwo ku jego czci. Tu
też znajduje się obraz przedstawiający Świętego z obrazem Pana Jezusa, bowiem według legendy
miał on wizerunkiem Pana Jezusa uzdrowić króla Abgara w Edessie. KARTKI Z INTECJAMI –
PROŚBAMI DO ŚW. JUDY TADEUSZA MOŻNA ZOSTAWIĆ W KOSZYKU POD CHÓREM. BĘDĄ
ODCZYTANE NA POCZĄTKU MSZY ŚW.
W ubiegłą niedzielę, przeżywaliśmy 3 Niedzielę Miesiąca. Składka tradycyjnie przeznaczona
jest na cele remontowo – inwestycyjne. Tym razem zebraliśmy 4230 zł. W najbliższym czasie,
zostaną podjęte prace, związane z wymianą okien w zakrystiach, salkach parafialnych oraz na klatce
schodowej. Koszt inwestycji wynosi 10 500 zł. Za każdy gest życzliwości i dar serca, BARDZO
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ!
Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. w najbliższą sobotę, 29.08, o godz.
10.00. Natomiast spotkanie dla rodziców tych dzieci, w niedzielę, 30.08, po Mszy św. o godz. 11.00 w
kościele.

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
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. „Nikt za nas nic nie
zrobi” – co czuje człowiek zabierany przez policję z mieszkania? Czy Białorusini wierzą jeszcze w
swoje zwycięstwo? Jak wspiera ich Kościół? – rozmowa z Artiomem Tkaczukiem (katolickim
aktywistą z Mińska), kilka godzin po jego zwolnieniu z przesłuchania; 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; z naszej parafii odeszły do
wieczności: +Jadwiga Fiut, lat 90 oraz +Teodora Oleśków, lat 93; 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

