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Zapraszamy na ostatnie, w tym tygodniu, nabożeństwa czerwcowe z litanią do
Najświętszego Serca Pana Jezusa, codziennie po mszy św. o godz. 18.00.
W najbliższy wtorek, 29.06, przeżywać będziemy uroczystość Świętych Apostołów, Piotra i
Pawła. To jednocześnie doroczny odpust parafii pod tym wezwaniem, w naszym dekanacie. Dlatego
w modlitwie będziemy wspierać wspólnotę parafialną i jej duszpasterzy. Szczególną pamięcią
otaczając ks. Prałata Teodora Paradowskiego, długoletniego proboszcza tej parafii i naszego
Dziekana. W tym roku odchodzi na emeryturę, dlatego prośmy dla Niego o zdrowie, Boża opiekę i
wsparcie Matki Bożej, z wdzięcznością za dar Jego niezwykłej, oddanej i pełnej życzliwości posługi
kapłańskiej.
W tym tygodniu przypada I Piątek Miesiąca. Spowiedź św. od godz. 17.00.
W sobotę, 3.07, w I Sobotę Miesiąca, o godz. 8.00 msza św. w intencji Wspólnoty Matek Żywego
Różańca, a po jej zakończeniu modlitwa różańcowa przed Najświętszym Sakramentem, z modlitwą
przebłagalną do Niepokalanego Serca NMP.
W ubiegłym tygodniu przeżywaliśmy 3 niedzielę miesiąca – w naszej parafii dzień
szczególnej modlitwy w intencji dobroczyńców i ofiarodawców naszej wspólnoty. Tym razem
na cele remontowo – inwestycyjne zebraliśmy 3630 zł. Wszystkim bardzo dziękuję za życzliwe
zrozumienie potrzeb naszej wspólnoty, a przez to troskę o naszą świątynię.
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.
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 odeszła
do wieczności z naszej parafialnej wspólnoty: +Janina Dylik, lat 95, zam. ul. Leśna 8; 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!

