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W związku z nadzwyczajnym kryzysem humanitarnym w Afganistanie, nasza wspólnota
włączyła się w pomoc Afgańczykom. W ubiegłym tygodniu zebraliśmy na ten cel 1235 zł.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za otwartość serca, która wyraża jednocześnie naszą
solidarność z tymi ludźmi.
W najbliższy poniedziałek, 13.09, 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.
We wtorek, 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.
W przyszłym tygodniu, przeżywać będziemy 3 niedzielę miesiąca. Składka z tego dnia
tradycyjnie przeznaczona jest na cele remontowo – inwestycyjne. Tym razem w całości przeznaczona
jest na prace związane z renowacja naszych witraży.
Zapraszam do rezerwacji intencji mszalnych na przyszły rok 2022 – jest już nowy
kalendarz. Intencje można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św. lub w biurze parafialnym, w
godzinach urzędowania.
W niedzielę 19 września 2021r., ulicami naszego miasta po raz dziewiąty przejdzie
Bydgoski Marsz dla Życia i Rodziny. Wydarzenie rozpocznie się Mszą św. o godz. 12.30 w
katedrze bydgoskiej. W tym roku ze względu na obostrzenia związane z pandemią przejdzie w trzech
grupach. Pierwsza grupa wyruszy ze Starego Rynku o godz. 14.00, druga grupa z ul. Przyrzecze a
trzecia grupa z ul. Grodzkiej, sprzed Seminarium. Wszystkie grupy przejdą ulicami: Mostową,
Gdańską, Al. Mickiewicza, Al. Ossolińskich, Szymanowskiego do Bazyliki św. Wincentego á Paulo.
Marsz zakończy się piknikiem rodzinnym na placu przy Bazylice, gdzie na dzieci będzie czekało
wiele atrakcji (dmuchane zjeżdżalnie, alpaki). Jednocześnie od godz. 15.00 na scenie rozpocznie się
Festiwal „Nowe Spojrzenie”, podczas którego wystąpią znane zespoły chrześcijańskie; np. Żuki.
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.

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!

