Ogłoszenia parafialne
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Witamy jak najserdeczniej wszystkich gości przybywających do naszej parafii. Polecamy modlitwom
również wypoczywających na wakacjach i tych, którzy z różnych powodów nie będą mogli skorzystać
z urlopu.
W lipcu i w sierpniu obowiązuje porządek wakacyjny: w tygodniu nie ma Mszy św. o godz. 17.00, a w
niedziele o godz. 13.00. Biuro Parafialne czynne jest rano od 9.00 do 10.00 w poniedziałek, środę i
piątek oraz po Mszy św. wieczornej od poniedziałku do czwartku. Miesiąc lipiec poświęcony jest
Najświętszej Krwi Chrystusa.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o kryzysie powołań kapłańskich, o wpływie
świeckich na kształt Kościoła, o najmłodszej świętej 8-letniej Annie- Gabrielle Caron oraz
wspomnienie bydgoskiego duszpasterza osób niewidomych ks. Benona Kaczmarka.
Codziennie odmawiany jest Różaniec o godz. 17.30. W poniedziałek wystawienie Najświętszego
Sakramentu o godz. 17.30 w ciszy, we wtorek Litania do świętego Mateusza po Mszy św. o godz.
18.00, a w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30. Po każdej Mszy św.
śpiewamy Suplikację.
Apostolstwo Żywego Różańca zaprasza na Mszę św. w intencji żywych i zmarłych członków
Apostolstwa w czwartek 9.07 o godz. 18.00. W przyszłą niedzielę II niedziela miesiąca, składka
przeznaczona jest na cele budowlane.
Przypominamy o tradycyjnej Mini-Pielgrzymce po parafiach w Fordonie. Rozpoczęcie w poniedziałek
20 lipca o godz. 18.00 w naszej Parafii i przejście do Parafii św. Jana Pawła II. Jak co roku przybędzie
do nas Pielgrzymka Gdańska w sobotę 1.08. Wszystkich chętnych do przyjęcia pielgrzymów
zapraszamy do zgłoszenia się w zakrystii lub biurze parafialnym.
Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej ogłasza rekrutację w roku akademickim 2020/2021 na
studia Magisterskie Teologiczne, 2-letnie Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne oraz
roczne Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej. Rekrutacja trwa do 16.09. Szczegółowe
informacje w gablotce.
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.

