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Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa,
codziennie po mszy św. o godz. 18.00.
W miniony czwartek, przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa –
Boże Ciało. Bardzo serdecznie dziękuję: za tak liczny udział w tej szczególnej modlitwie; za
przystrojone okna naszych domów i bloków; panu kościelnemu i panom go wspierającym; panom,
którzy składali ołtarze i nieśli baldachim; paniom za przystrojenie ołtarzy; dziewczynkom sypiącym
kwiatki i osobom, które nimi zaopiekowały się; służbie liturgicznej; pani organistce i panu Janowi,
dyrygentowi naszego parafialnego chóru. W oktawie Bożego Ciała, procesje eucharystyczne po mszy
św. o godz. 18.00. Zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatów. Do specjalnego kosza przy wyjściu z
kościoła można przynosić płatki kwiatów. W czwartek, 23.06, zakończenie oktawy Bożego Ciała.
Msza św. z procesją do 4 ołtarzy o godz. 18:00. Liturgię zakończy obrzęd poświęcenia wianków, ziół i
kwiatów. Serdecznie zapraszam wszystkich parafian do wspólnej modlitwy.
W piątek, 24.06, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Możemy zyskać odpust zupełny
za publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia NSPJ „Najmilszy Jezu, któremu za miłość…”. Tego
dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Mszę św. o godz. 18.00 zakończymy
procesją eucharystyczną wokół kościoła.
W środę, 22.06, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją drogę wiary we
wspólnocie charyzmatycznej, na spotkanie w sali parafialnej o godz. 19.00.
Kalendarz Intencji Mszalnych – na stronie internetowej naszej parafii jest już, uzupełniony do
końca roku, kalendarz intencji mszalnych. Można tam sprawdzić dostępność wolnych intencji w
określone dni i godziny. Dzięki temu zainteresowane osoby mogą zgłaszać swoje intencje poprzez
specjalny formularz intencji na stronie internetowej lub telefonicznie.
Zapraszamy na NIEZWYKŁĄ PIELGRZYMKĘ do WIECZNEGO MIASTA, RZYMU (samolotem
z Warszawy) z jego różnorodnością, historią, bogactwem kulturowym i rozwijającą się przez
wieki duchowością.
To swoista podróż przez to WYJĄTKOWE Miasto, w jego różnych „obliczach”:
• Rzym starożytny - jedna z najbardziej fascynujących tras rzymskich:
Palatyn, Koloseum, Wzgórze Kapitolińskie, Forum Romanum, Forum Trajana, Panteon.
• Rzym barokowy - najpiękniejsze place i fontanny - Przechadzka szlakiem XVI i XVIl wieku: Plac
Navona, Fontanna di Trevi, Plac Hiszpański i inne piękne miejsca
• Rzym chrześcijański szlakiem pielgrzymów, nawiedzenie najważniejszych kościołów Rzymu
(Bazylika św. Jana na Lateranie, Bazylika Maki Bożej Większej, Bazylika Św. Pawła za Murami,
Bazylika św. Krzyża, Święte Schody). Państwo Watykańskie

- spacer po najmniejszym państwie świata, podczas którego nawiedzimy grób świętego Jana Pawła Il.
Następnie zwiedzimy Bazylikę, a chętni będą magli podziwiać Rzym z kopuły. Odwiedzimy Muzea
oraz Ogrody Watykańskie.
• Rzym antyczny - Droga Apijska i kościół Domine Quo Vadis, Katakumby. Zwiedzanie starożytnych
cmentarzy podziemnych, wspaniałego świadectwa wiary pierwszych chrześcijan, spacer wzdłuż
jednej z najstarszych dróg konsularnych starożytnego miasta.
Pielgrzymka w dniach 19.09 – 24.09 br. Koszt 3390 zł. Szczegóły na plakacie w gablocie kościoła, a
dokładny program z najważniejszymi informacjami dostępny w zakrystii.
Czteroletnie Studium Organistowskie Diecezji Bydgoskiej przyjmuje zapisy kandydatów na
nowy rok szkolny 2022/2023. Na egzaminie wstępnym, który odbędzie się w piątek 24.06. 2022
r. o godz. 19.00 w salce na plebanii przy kościele św. Stanisława Bpa i M. w Bydgoszczy
/Siernieczek/, ul. Kapliczna 1, obowiązuje 1 utwór z muzyki klasycznej na pianinie, 1 pieśń
kościelna z towarzyszeniem pianina oraz powtórzenie rytmu i dźwięków za
prowadzącym. Bliższych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje: ks. Janusz Tusk, tel. kom.:
663-776-787
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; z naszej parafialnej wspólnoty
odszedł do wieczności +Albin Mąkowski, lat 76, zam. ul. Leśna 19; 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!

