Ogłoszenia parafialne
16 Niedziela Zwykła
16 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.
Dziś 3 Niedziela Miesiąca – w naszej Parafii dzień szczególnej modlitwy w intencji
dobroczyńców naszej wspólnoty – składka z tego dnia w całości jest przeznaczona na cele
remontowo – inwestycyjne. Dziękuję za życzliwość i wsparcie wszystkim ofiarodawcom.
W najbliższą niedzielę, 25.07 tradycyjnie w dniu św. Krzysztofa poświęcenie pojazdów - po
każdej Mszy św. Przy poświęceniu dobrowolna ofiara na akcję MIVA Polska wsparcie misjonarzy przy zakupie środków transportu.
Również, w najbliższą niedzielę, 25.07, będziemy po raz pierwszy obchodzić Światowy Dzień
Dziadków i Osób Starszych. Dzień ten ustanowił papież Franciszek na czwartą niedzielę lipca, w
bliskości wspomnienia świętych Joachima i Anny, dziadków Jezusa. „Często zapomina się o
dziadkach. Nie zapominajmy o bogactwie stania na straży korzeni. Dlatego postanowiłem ustanowić
Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych” – powiedział papież Franciszek 31 stycznia 2021 r.
Szczególnie w tej wyjątkowej intencji będziemy modlić się podczas mszy św. o godz. 11.00, a składka
z tej mszy św. będzie przeznaczona na wsparcie ubogich osób w podeszłym wieku naszej parafialnej
wspólnoty.
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; w minionym tygodniu odeszli
do wieczności z naszej parafialnej wspólnoty: +Karolina Rogóż, lat 92, zam. ul. Gdańska 236 oraz
+Leokadia Przedlacka, lat 91, zam. ul. Powstania Listopadowego 11; 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!

