Ogłoszenia parafialne
XIII Niedziela zwykła 28.06.2020 r.
27 czerwca 2020
Od jutra ulega zmianie porządek Mszy św. i Biura Parafialnego. W niedziele nie ma Mszy św. o godz.
13.00, a w tygodniu o godz. 17.00, natomiast Biuro Parafialne czynne jest rano w poniedziałki, środy
i piątki od 9.00 do 10.00 i wieczorem od poniedziałku do czwartku po Mszy św. o godz. 18.00.
W poniedziałek 29.06 przeżywamy Uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła patronów Wiecznego
Miasta i Papieża Franciszka, módlmy się w intencji Ojca św. Małżeństwa które ślubowały w lipcu
zapraszamy w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 10.00, aby odnowić przyrzeczenia małżeńskie.
Przypominamy o tradycyjnej Mini – Pielgrzymce po parafiach w Fordonie. Rozpoczęcie w
poniedziałek 20 lipca o godz. 18.00 w naszej Parafii.
W środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy o godz. 17.30, w czwartek I czwartek miesiąca,
modlimy się w intencji powołań, o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, a po Mszy
św. spotkanie Stowarzyszenia Wspierania Powołań. W piątek I piątek miesiąca spowiedź św. od godz.
16.00. W sobotę I sobota miesiąca o godz. 11.15 Różaniec a o 12.00 Msza św. Fatimska. Księża z
Komunią św. udadzą się do chorych we wrześniu.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o pięknie rodziny, o wczesnej Pierwszej Komunii
świętej. Do Przewodnika dołączono bezpłatny dodatek 5 min. Z Bogiem. Modlitwy na każdy dzień
lipca. Cena Przewodnika 5 zł.
Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej ogłasza rekrutację w roku akademickim 2020/2021 na
studia Magisterskie Teologiczne, 2-letnie Podyplomowe Studia Teologiczni-Katechetyczne oraz
roczne Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej. Rekrutacja trwa do 16.09. Szczegółowe
informacje w gablotce.
Dyrekcja 13 LO ogłasza zapisy do I klasy integracyjnej i terapeutycznej dla uczniów mających
problemy z nauką wynikające z dysfunkcji rozwojowych (różnych chorób, dysleksji, dysgrafii, itp.).
Dodatkowe informacje w gablotce i w sekretariacie szkoły przy ul. Gawędy.
Decyzją ks. Biskupa Ks. Maciej Walter został z dniem wczorajszym mianowany kapelanem Centrum
Onkologii i będzie mieszkał w Parafii Matki Bożek Król. Męczenników, a do nas przychodzi z Parafii
św. Jana ks. Henryk Stipa. Pracuje on w Sądzie Diecezjalnym a u nas będzie się on zajmował
młodzieżą. Ks. Maciejowi dziękujemy za jego pogodę ducha i za posługę w Parafii, a ks. Henryka
polecamy naszym modlitwom.
Zespół Szkół Katolickich Jana Pawła II ogłasza nabór do I klasy Szkoły Podstawowej i do I klasy
Liceum Ogólnokształcącego. Szczegółowe informacje na stronie www.katolik.bydgoszcz.pl.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Zdzisław Kołodziejski l. 69, zam. ul. Skarżyńskiego 3; śp. Danuta
Paprocka l. 65, zam. ul. Rataja 8 oraz śp. Andrzej Jaremko l. 67, zam. ul. Rataja 6. Polećmy zmarłych
Bożemu Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie …..

