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W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym, wwtorek, 8.09, święto Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny, a w naszej diecezji Uroczystość Matki Bożej Pięknej Miłości. Tradycyjnie tego
dnia przypada odpust w naszej bydgoskiej katedrze. Zapraszam do tych uroczystych przeżyć: godz.
10:00 – Msza z udziałem chorych i starszych oraz wolontariuszy hospicjów; godz. 12:00 –
Msza św. Pielgrzymów; godz. 18:00 – Suma Odpustowa.
Od września, w każdą środę, zapraszam o godz. 7.00, na Mszę św. przez wstawiennictwo św.
Judy Tadeusza. 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.
Zgodnie z wcześniejszą informacją, w najbliższych dniach, zostaną podjęte prace związane z
konieczną wymianą okien w zakrystiach, klatce schodowej i salkach parafialnych. Jednak
okazało się, że nasze piękne witraże w kościele są w gorszym stanie technicznym, niż nam
się wydawało. Po spotkaniu i opinii fachowca – witrażysty, muszą zostać poddane całkowitej
renowacji. Kolejno będą demontowane i przekazane do specjalnej pracowni witraży. Na czas
naprawy zostaną założone zastępcze okna. Po powrocie witraże będą zabezpieczone specjalną szyba
z każdej strony, aby uniknąć odkształceniom, które dziś grożą ich trwałym uszkodzeniem. Koszt
naprawy 1 witraża wynosi 8 500 zł. DZIĘKUJĘ ZA KAŻDY GEST ŻYCZLIWEGO WSPARCIA TEJ
WAŻNEJ INWESTYCJI – RENOWACJI NASZYCH PARAFIALNYCH WITRAŻY. DOBROWOLNE
WPŁATY MOŻNA WPŁACAĆ RÓWNIEŻ NA PARAFIALNE KONTO. Dziękuję firmie ENVIO
GROUP POLAND z Bydgoszczy za opłacenie renowacji 1 z naszych witraży oraz wielu
osobom i rodzinom, które w ostatnich dniach dokonały wpłat na konto parafialne oraz
przyniosły dobrowolne ofiary do biura parafialnego i zakrystii na ten cel. Dzięki temu, w
ciągu kilku dni, mamy opłaconą renowację już 2 witraży. BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ!
Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.: 8.09 (wtorek) po Mszy św. o
godz. 18.00 i w czwartek, 10.09, po Mszy św. o godz. 18.00 w kościele. Uroczystość I
Komunii Św. w naszej parafii, ze względu na czas pandemii, 20.09 w niedzielę, podczas
Mszy św. o godz. 12.00. Dlatego proszę wszystkich, którzy nie są związani osobiście z tą
Uroczystością - o obecność na innej Mszy św. – intencja z tej Mszy przeniesiona jest na godz. 10.00.
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 przyszłą niedzielę, 13.09, nasza parafialna modlitwa w intencji Jubilatów Małżeńskich z
września.
We wtorek, 8.09, podczas mszy św. o godz. 18.00, comiesięczna Modlitwa w Intencji
Małżeństw Starających się o Potomstwo.

Już dziś serdecznie zapraszam na nasz, PARAFIALNY ODUST, który przypada 14.09, w
uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Jednak tak, jak w ubiegłym roku, spotkamy się na
tym świątecznym, „imieninowym” wydarzeniu naszej parafialnej wspólnoty, W NIEDZIELĘ, 13.09,
PODCZAS MSZY ŚW. O GODZ. 12.00. Uroczystości przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi, ks.
Prałat Przemysław Książek, ekonom Diecezji Bydgoskiej. Jak na imieniny Parafii, zapraszam na
spotkanie przy cieście i kawie i herbacie. Tym razem, ze względu na sytuacje pandemiczną,
spotkamy się przed kościołem. Osoby, które chciałyby podzielić się z nami swoimi domowymi
wypiekami, proszę o kontakt. ZAPRASZAM WAS WSZYSTKICH NA NASZE PARAFIALNE
ŚWIĘTOWANIE.
Zapraszam na Dziękczynną Pielgrzymkę na Jasną Górę (po peregrynacji Kopii Cudownego
Obrazu Matki Bożej, który gościliśmy w naszej Parafii 1.04 ubiegłego roku) w dniach
3.10-4.10.2020r. (sobota/niedziela). Pielgrzymka przesunięta z kwietnia, z powodu
pandemii. Cena 290,- zł. Zapisy w zakrystii po każdej Mszy św. Osoby wcześniej zgłoszone proszę o
potwierdzenie.
W duchu przygotowań do naszego Parafialnego Odpustu ZAPRASZAM Rowerową
Pielgrzymkę do Diecezjalnego Sanktuarium Krzyża Świętego w Kcyni. Serdecznie zapraszamy
do wspólnego, tak wyjątkowego pielgrzymowania - 12.09. w sobotę - startujemy sprzed kościoła o
godz. 9.00. Przy zapisach 20 zł (okolicznościowa koszulka + ubezpieczenie). ZAPRASZAMY!!! Zapisy
bezpośrednio u ks. Proboszcza lub pod nr tel. 519 317 777.
Zapraszam do lektury Przewodnika Katolickiego. 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 KAŻDĄ NIEDZIELĘ, O GODZ. 10.00
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

