PARAFIA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
BYDGOSZCZ Tel. 52/ 345 20 33

Bydgoszcz, 03. 07. 2022 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

1. Dziś czternasta niedziela zwykła w ciągu roku kościelnego. Po raz kolejny Pan Bóg zaprosił nas, abyśmy
celebrowali tajemnicę Jezusa Chrystusa. On to dla nas i dla naszego zbawienia umarł i zmartwychwstał.
2. W środę, 6 lipca, przypada liturgiczne wspomnienie Błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej. Ten
dzień jest świętem patronalnym Apostolstwa Chorych w związku ze wspomnieniem Najświętszej Maryi
Panny Uzdrowienia Chorych. W modlitwach będziemy polecać Bogu wszystkich chorych i cierpiących, a
także tych, którzy leczą i pielęgnują chorych.
3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30. Niech Jej orędownictwo wyprasza
nam Bożą pomoc w trudnych doświadczeniach.
4. Czwartek, 7 lipca, będzie pierwszym czwartkiem miesiąca. W tym dniu modlimy się o nowe powołania
kapłańskie, misyjne i zakonne.
5. W tym tygodniu patronuje nam:
- piątek, 8 lipca – Święty Jan z Dukli, franciszkanin, świętobliwy kapłan i wybitny kaznodzieja.
10. Od pierwszego lipca rozpoczyna się czas wakacyjny. W związku z tym Msze Św. od poniedziałku do piątku
o godz. 7.00 i 17.00. W sobotę i niedzielę Msza Św. wieczorna o godz. 18.00.
11.

W czasie wakacyjnym - w lipcu i sierpniu - biuro parafialne będzie nieczynne. Sprawy załatwiamy w
zakrystii po każdej Mszy Św. w tygodniu, a w niedziele tylko intencje mszalne i sprawy pilne.

12. Piątkowe adoracje Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30 będą kontynuowane przez całe wakacje.
13. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy obfitości Bożych darów i opieki Matki Najświętszej,
a wyjeżdżającym na urlopy i wakacje – dobrego wypoczynku i szczęśliwych powrotów do domu.
14.

XVIII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę Diecezji Bydgoskiej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w
bardzo znanych i bliskich nam wszystkim rekolekcji w drodze. Piesza Pielgrzymka tradycyjnie rusza 21 lipca,
aby po jedenastu dniach duchowych i fizycznych zmagań 31 lipca pokłonić się naszej Matce w Sanktuarium
na Jasnej Górze. Informacje bliższe w gablocie na plakacie.

15.

III Letnie Koncerty Organowe w Katedrze Bydgoskiej. Informacje dla zainteresowanych i miłośników
muzyki organowej w gablocie.

16.

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 dnia
16 września br. Bliższe informacje dla zainteresowanych studiami w gablocie.

