Ogłoszenia parafialne
12 Niedziela Zwykła
19 czerwca 2021
Trwa miesiąc poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa - zapraszamy na nabożeństwa
czerwcowe, codziennie po mszy św. o godz. 18.00.
W środę, 23.06, przypada Dzień Ojca. Pamiętajmy w modlitwach o naszych ojcach. Dla żyjących
wypraszajmy obfite Boże błogosławieństwo, a dla zmarłych wieczny pokój w królestwie Bożym.
Szczególna modlitwa w intencji wszystkich ojców, podczas Mszy św. i nabożeństwie do Serca Pana
Jezusa w środę o godz. 18.00.
Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. To był bardzo wyjątkowy rok, dlatego
warto w modlitwach podziękować za otrzymane dobro, za przeżyty z Bogiem czas. Zapraszam w
najbliższą niedzielę rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzież do udziału we Mszy św., jako
dziękczynienie Panu Bogu za miniony, wyjątkowy ze względu na epidemię rok, z prośbą o bezpieczne
wakacje.

Przypominamy, że w okresie wakacyjnym, w lipcu i sierpniu, msze św. w
niedzielę, w naszej parafii o godz. 8.00, 11.00 i 18.00.
Zapraszamy na pielgrzymkę lotniczą do Fatimy i Santiago de Compostella, w dniach od
13.09 do 20.09.2021 roku. Zwiedzimy też m.in. Obidos – Sintra – Cabo da Roca – Batalha –
Alcobaca - Nazare – Porto – Lizbona. Cena ok. 3990 zł obejmuje: Przelot na trasie: Warszawa –
Lizbona – Warszawa, opłaty lotniskowe i paliwowe; przejazd klimatyzowanym autokarem; 7
noclegów w hotelach ***/****, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z łazienkami; wyżywienie: 6
śniadań wzmocnionych, 6 obiadokolacji; opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie; opiekę
duchową kapłana; ubezpieczenie; podatki, opłaty klimatyczne. CENA NIE OBEJMUJE: opłat za bilety
wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych oraz innych opłat związanych z
realizacją programu: ok. 120 - 130 Euro. JEST JESZCZE KILKA MIEJSC WOLNYCH. Przy zapisach
przedpłata 700 zł.
Zapraszamy na spotkania SCHOLI PARAFIALNEJ, w każdą sobotę o godz. 10.30. Spotkania
w sali parafialnej, połączone z warsztatami plastycznymi.
Po długiej przerwie, zapraszamy na spotkania – próby naszego PARAFIALNEGO CHÓRU.
Mile widziani stali chórzyści, a także wszyscy chętni, pragnący podzielić się swoim talentem
wokalnym. Spotkanie w środy, o godz. 18.00 w sali parafialnej.
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.
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 10 września, a rozmowy rekrutacyjne zostaną przeprowadzone dnia 14.09 br. Bliższe
informacje dotyczące warunków rekrutacji i studiów zostały zamieszczone w gablocie parafialnej
oraz dostępne są na stronie internetowej: www.bydgoskateologia.pl
Fundacja „Wiatrak” zgodnie ze swoją misją niesie pomoc każdej osobie ludzkiej na
wszystkich etapach jej życia. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszej Poradni.
Oferujemy wsparcie w zakresie: - psychoterapii (indywidualnej, par, rodzin), - mediacji (rodzin, par),konsultacji psychologicznych, - interwencji kryzysowych, - pomocy ofiarom przemocy, - terapii
uzależnień i współuzależnień, - pomocy duchowej. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z
kierownikiem Poradni Wiatrak” w celu zdobycia informacji na temat naszej oferty oraz rezerwacji
terminu wizyty. Numer telefonu jest podany na plakatach w gablotach ogłoszeń oraz na naszej
stronie internetowej www.wiatrak.org.pl
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; w minionym tygodniu odeszli
do wieczności z naszej parafialnej wspólnoty: +Helena Sobczak, lat 90, zam. ul. Podchorążych 23;
+Krystyna Lupa, lat 74, zam. ostatnio przy ul. Czerkaskiej oraz +Hanna Sikorska, lat 58, zam. ul.
Gdańska 150; 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!

