Ogłoszenia parafialne
17 Niedziela Zwykła
24 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 ubiegłym tygodniu przeżywaliśmy 3 Niedzielę Miesiąca – w naszej Parafii dzień
szczególnej modlitwy w intencji dobroczyńców naszej wspólnoty – składka z tego dnia w
całości jest przeznaczona na cele remontowo – inwestycyjne. Tym razem zebraliśmy 3830 zł.
Dziękuję za życzliwość i wsparcie wszystkim ofiarodawcom, a także za indywidualne wpłaty na konto
parafialne.
Dziś, w liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżnych, modlimy się
za wszystkich użytkowników drogi o bezpieczne podróże dla wszystkich. Ważnym jest również
błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie.
Poświęcenie pojazdów i kierowców - po każdej Mszy św. Przy poświęceniu dobrowolna
ofiara na akcję MIVA Polska - wsparcie misjonarzy przy zakupie środków transportu.
Dziś też, po raz pierwszy, obchodzimy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Dzień ten
ustanowił papież Franciszek na czwartą niedzielę lipca, w bliskości wspomnienia świętych Joachima i
Anny, dziadków Jezusa, który przypada jutro w liturgii Kościoła. „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.
Przypominam o tygodniowych, parafialnych nabożeństwach: w środę o godz. 7.00, Msza św.
przez wstawiennictwo św. Judy Tadeusza. Jest patronem od spraw trudnych i
beznadziejnych. Kartki z intencjami – prośbami do św. Judy Tadeusza można zostawić w koszyku
pod chórem. Będą odczytywane na początku mszy św. Intencje modlitewne do św. Judy Tadeusza,
można zamawiać również przez specjalny formularz na stronie internetowej Parafii. Również w środy
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy św. o godz. 18.00 (kartki z intencjami można
wcześniej włożyć do koszyka pod chórem oraz wysłać przez specjalny formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej parafii); adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek, od godz. 16.00
do 18.00; Koronka do Bożego Miłosierdzia, w piątek po mszy św. o godz. 18.00. W niedzielę o godz.
7.30 Wymienianki Roczne za naszych bliskich zmarłych, a po nich Godzinki ku czci Matki Bożej.
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
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; +Zofia Maciejewska, lat 81, zam. ul. Podchorążych 23;
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!

