Ogłoszenia parafialne
14 Niedziela Zwykła
2 lipca 2021
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.
W przyszłą niedzielę, 11.06, 2 niedzielę miesiąca, tradycyjnie o godz. 11.00 msza św. w intencji
Jubilatów Małżeńskich z miesiąca czerwca.
Tradycyjnie, w każdy 8 dzień miesiąca, podejmujemy MODLITWĘ W INTENCJI
MAŁŻEŃSTW STARAJĄCYCH SIĘ O POTOMSTWO. Tym razem przeżyjemy ją w najbliższy
czwartek, 8.07, podczas mszy św. o godz. 18.00.
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
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę Diecezji Bydgoskiej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w bardzo znanych i bliskich nam wszystkim rekolekcji w drodze. Piesza Pielgrzymka tradycyjnie
rusza 21 lipca, aby po jedenastu dniach duchowych i fizycznych zmagań 31 lipca pokłonić się naszej
Matce w Sanktuarium na Jasnej Górze. Nasza pielgrzymka posiada jedenaście grup: Górka
Klasztorna, Sępólno Krajeńskie, Nakło nad Notecią, Szubin, Solec Kujawki oraz siedem grup
bydgoskich. Wszelkie informacje, szczegóły i możliwość kontaktu za pośrednictwem naszej strony
internetowej www.pielgrzymka.bydgoszcz.pl
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!

