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W miniony czwartek, przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa –
Boże Ciało. Bardzo serdecznie dziękuję: za tak liczny udział w tej szczególnej, w obecnej
rzeczywistości, modlitwie; za przystrojone okna naszych domów i bloków; panu kościelnemu i panom
go wspierającym; panom, którzy składali ołtarze i nieśli baldachim; paniom za przystrojenie ołtarzy;
dziewczynkom sypiącym kwiatki i osobom, które nimi zaopiekowały się; służbie liturgicznej; pani
organistce i panu Janowi, dyrygentowi naszego parafialnego chóru. W oktawie Bożego Ciała,
procesje eucharystyczne po mszy św. o godz. 18.00. Zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatów,
panów do niesienia baldachimu. Dzieci po Uroczystości I Komunii Św. uczestniczą w procesji w
albach komunijnych. Do specjalnego kosza przy wyjściu z kościoła można przynosić płatki kwiatów.
Rocznicę I Komunii Św. przeżywać będziemy 13.06, podczas Mszy św. o godz. 12.00.
Spotkanie i spowiedź dla dzieci 11.06 (piątek) o godz. 16.00.
Już dziś możemy podzielić się radością, że po długim oczekiwaniu, po 14.06, 2 z naszych
witraży zostaną przekazane do pracowni witrażysty i poddane koniecznej renowacji.
W przyszłą niedzielę, 13.06, 2 niedzielę miesiąca, tradycyjnie o godz. 10.00 msza św. w intencji
Jubilatów Małżeńskich z miesiąca czerwca.
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy zaprasza
na DIECEZJALNE OBCHODY 100-LECIA POŚWIĘCENIA POLSKI NAJŚWIĘTSZEMU SERCU
JEZUSA. Początek tych niezwykłych przeżyć już od dziś do piątku. Centralną częścią Uroczystości,
będzie Msza św. z oddaniem Najświętszemu Sercu Pana Jezusanaszej diecezji, kapłanów, osób
konsekrowanych i młodzieży, odprawiona dnia 10.06 (czwartek) o godz. 18.00. Dokładny program
obchodów dostępny na naszej stronie internetowej.
Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa,
codziennie po mszy św. o godz. 18.00.
Tradycyjnie, w każdy 8 dzień miesiąca, podejmujemy MODLITWĘ W INTENCJI
MAŁŻEŃSTW STARAJĄCYCH SIĘ O POTOMSTWO. Tym razem przeżyjemy ją w najbliższy
wtorek, 8.06, podczas mszy św. o godz. 18.00. Po jej zakończeniu zapraszamy na spotkaniez
lekarzem – specjalistą ginekologii i położnictwa Lidią Wardowską. Spotkanie odbędzie się w sali
parafialnej.
Zapraszamy na spotkania SCHOLI PARAFIALNEJ, w każdą sobotę o godz. 10.30. Spotkania
w sali parafialnej, połączone z warsztatami plastycznymi.
Przygotowaliśmy dla naszych seniorów oraz osób samotnych, chorych oraz cierpiących
specjalne KOPERTY ŻYCIA. Dzięki temu zapewniamy szybsze i skuteczniejsze działania w
sytuacji zagrożenia zdrowia, a nawet życia. Dziękujemy za życzliwą współpracę i pomoc w
przygotowaniu KOPERT Firmie KRD. Koperta życia to akcja do której przystąpienia zachęcają
lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych,
starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach

najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do
najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Koperta życia umieszczana jest w lodówce (w
wewnętrznych drzwiach) – miejscu łatwo dostępnym dla ratowników i obecnym w każdym domu.
Poza kartą zawierającą podstawowe informacje o domowniku w pakiecie Koperty życia znajdują się
też: foliowe zabezpieczenie karty, magnes na lodówkę informujący, że tu znajduje się „Koperta życia”
oraz wizytówka do portfela z podstawowymi informacjami na wypadek, gdyby służby medyczne
trzeba wzywać na ulicy poza miejscem zamieszkania seniora. Koperty Życia do odbioru w zakrystii.
Przypominam, że ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne: w kościele proszę
zakrywać usta i nos oraz zachować dystans w ławkach; od 4.05 obowiązuje nas również limit
1 osoby na 15 m2 – w naszym kościele jednocześnie może przebywać do 65 osób. Przy
wejściu znajdują się miejsca do dezynfekcji rąk.
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 i ofiarodawcach tej świątyni oraz pierwszym Proboszczu i budowniczym tego kościoła
+ks. Prałacie Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

