Ogłoszenia parafialne
14 Niedziela Zwykła
2 lipca 2022
W przyszłą niedzielę, 10.07, 2 niedzielę miesiąca, tradycyjnie o godz. 11.00 msza św. w intencji
Jubilatów Małżeńskich z miesiąca lipca.
Tradycyjnie, w każdy 8 dzień miesiąca, podejmujemy MODLITWĘ W INTENCJI
MAŁŻEŃSTW STARAJĄCYCH SIĘ O POTOMSTWO. Tym razem przeżyjemy ją w najbliższy
piątek, 8.07, podczas mszy św. o godz. 18.00.
W środę, 6.07 , zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją drogę wiary we
wspólnocie charyzmatycznej, na spotkanie w sali parafialnej o godz. 19.00.
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.
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.
Rodzinny Spływ Kajakowy – w sobotę, 9.07, zapraszamy do rodzinnych, wyjątkowych przeżyć
przygody na wodzie: od Smukały, z przystankiem na lody na Wyspie Młyńskiej i zakończenie
przy Fabryce Lloyda. Zbiórka uczestników przy Kładce w Smukale o godz. 9.30. Trasa spływu, to
ok. 15 km rzeką: Przy zapisach wpłata 70 zł na cele organizacyjne, które obejmują: wypożyczenie
kajaka, poczęstunek w Fabryce Lloyda oraz ubezpieczenie.
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 Teologiczno-Katechetyczne,
-Roczne Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej.
Rekrutacja na studia zaoczne trwa do 14 września, a rozmowy rekrutacyjne zostaną przeprowadzone
dnia16 września 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; z naszej parafialnej wspólnoty
w minionym tygodniu odeszli do wieczności: +Henryk Szymański, zam. ul. Gdańska 154; +Tomasz
Łapiński, zam. ul. Gdańska 222; +Janina Sukowska, zam. ul. Dwernickiego 4; 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!

