Ogłoszenia parafialne
19 Niedziela Zwykła
7 sierpnia 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.
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 najbliższy piątek, 13.08, w naszej wspólnocie Parafialny Dzień Fatimski. Przez
wstawiennictwo Matki Bożej z Fatimy, modlić się będziemy podczas mszy św. o godz. 18.00, a po niej
procesja różańcowa dookoła kościoła.
W sobotę, jak w każdy 14 dzień miesiąca, podczas mszy św. o godz. 18.00 modlitwa w
intencji zmarłych spoczywających na tych cmentarzach, zmarłych z naszej parafii
spoczywających na innych cmentarzach, zmarłych z naszej parafii w ostatnim czasie, zmarłych
budowniczych i ofiarodawców oraz w intencji +ks. Prałata Eugeniusza Barełkowskiego,
budowniczego i pierwszego proboszcza.
Za tydzień w niedzielę, 15.08, obchodzić będziemy uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze święte
w tym dniu tak jak w każdą wakacyjną niedzielę, o godz. 8.00, 11.00 i 18.00 z obrzędem
pobłogosławienia przyniesionych ziół i kwiatów. Dzień 15 sierpnia to także 101. rocznica zwycięskiej
bitwy Polski nad bolszewikami z 1920 roku, tzw. „Cud nad Wisłą”. To również dzień Wojska
Polskiego.
W przyszłym tygodniu, przeżywać będziemy 3 niedzielę miesiąca. Składka z tego dnia
tradycyjnie przeznaczona jest na cele remontowo – inwestycyjne. Od piątku rozpoczęły się, długo
oczekiwane, prace związane z renowacją naszych kościelnych witraży. Zostaną w poniedziałek
wyciągnięte z oryginalnych ram, co nie będzie prostym przedsięwzięciem i przewiezione do pracowni
witrażysty. W ich miejsce zostaną zamontowane zastępcze okna. Prace rozpoczynamy od witraży na
chórze kościoła.
Dziś gościmy 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!
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.
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.
Zapraszam osoby dorosłe, do czytania Słowa Bożego przy ołtarzu w naszej parafii, podczas Mszy
świętych w niedziele lub dni powszednie. Odważnych i chętnych, proszę o zgłaszanie się w zakrystii
każdego dnia w tygodniu.
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. 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!

