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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 dzisiejszą niedzielę przypada 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy w
tych dniach w modlitwie osobistej, o poległych za naszą Ojczyznę i o zgodę w naszym kraju.
Sierpień to miesiąc Matki Bożej i wielu rocznic narodowych, to także wezwanie do
dobrowolnej abstynencji od alkoholu,z miłości do wartości wyższych. Niech Maryja, Królowa
Polski, błogosławi naszym dobrym postanowieniom.
W poniedziałek, 2.08, przypada tzw. odpust Porcjunkuli, związany z postacią św. Franciszka z
Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest wzbudzenie właściwej intencji, stan łaski uświęcającej,
modlitwa w intencjach papieskich i nawiedzenie parafialnego kościoła.
W tym tygodniu przypada I Piątek Miesiąca. Spowiedź św. od godz. 16.30.
W sobotę, 7.08, 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 przyszłą niedzielę, 8.08, 2 niedzielę miesiąca, tradycyjnie o godz. 11.00 msza św. w intencji
Jubilatów Małżeńskich z miesiąca sierpnia.
Tradycyjnie, w każdy 8 dzień miesiąca, podejmujemy MODLITWĘ W INTENCJI
MAŁŻEŃSTW STARAJĄCYCH SIĘ O POTOMSTWO. Tym razem przeżyjemy ją w najbliższą
niedzielę, 8.08, podczas mszy św. o godz. 18.00.
W przyszłym tygodniu, w niedzielę, gościć będziemy w naszej parafialnej wspólnocie
rodzinę i przyjaciół małej Nelly. To uśmiechnięta, 3 lenia dziewczynka. Jednak nie mówi, nie
chodzi, a jej rozwój jest jak dziecka 11 – miesięcznego. Potrzebuje intensywnej i kosztownej
rehabilitacji oraz komunikatora, który umożliwi, choć w jakimś stopniu, komunikowanie się z nią.
Lekarze jej stan chorobowy, określają jako Zespół Retta. Dzieci z tą genetyczną chorobą nazywane są
również MILCZĄCYMI ANIOŁKAMI. Aniołowie, z woli Wszechmocnego opiekują się nami. Tym
razem możemy odwdzięczyć się za tę niezwykłą opiekę i zatroszczyć się o życie tego małego,
Milczącego Aniołka. Przy wyjściu z kościoła będzie można wrzucić do specjalnie oznaczonych puszek
symboliczną złotówkę. W imieniu małej Nelly i jej rodziny, już dziś bardzo serdecznie wam wszystkim
DZIĘKUJĘ!
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 czwartek nagle zmarł nasz
Pan Kościelny, Krzysztof Kowalewski. Miał 70 lat. Odszedł w miejscu, z którym był bardzo związany,
w naszym parafialnym kościele. Służąc przy ołtarzu podejmował swoje zadania z ogromnym
zaangażowaniem. Pogrzeb pana Krzysztofa w najbliższą środę, 4.08, na cmentarzu parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa, przy ul. Ludwikowo. O godz. 12.15 różaniec św., a o godz. 12.45
Msza św. Pamiętamy 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!

