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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
1. Czas wakacji sprzyja pogłębianiu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu naszej wiary. Niech 

temu właśnie służy niedzielna Eucharystia, która pomoże nam rozeznawać właściwe 

wybory. Łączmy się duchowo z pielgrzymami, którzy w sobotę, 21 lipca wyruszą spod 

Katedry Bydgoskiej na pątniczy szlak. Wspierajmy ich trud i umęczenie naszą modlitwą.  

2. W tym tygodniu przypadają liturgiczne wspomnienia: w poniedziałek NMP z góry Karmel, 

które przypomina nam o ważnym rysie chrześcijańskiej duchowości, a mianowicie i 

szkaplerzu. Natomiast w piątek Bł. Czesława. 

3. W okresie wakacyjnym kościół parafialny przez cały dzień będzie otwarty. Zapraszam do 

nawiedzania świątyni i modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w ciągu dnia. 

4. Tak, jak było zapowiadane, z tydzień, 22 lipca podczas Mszy Św. o godz. 11.30 modlić się 

będziemy do Św. Krzysztofa w intencji kierowców, prosząc o opiekę podczas podróży oraz 

rozwagę i ostrożność. Po Mszy Św. tradycyjnie będziemy święcić pojazdy mechaniczne 

według stałego porządku, rozdając przy tym obrazek Św. Krzysztofa. Serdecznie 

zapraszamy właścicieli pojazdów z rodzinami. 

5. W poniedziałek 6 sierpnia przypada wielka uroczystość parafialna- Odpust w Uroczystość 

Przemienienia Pańskiego. Sumę odpustową o godz. 18.00 odprawi i kazanie wygłosi ks. 

Mirosław Pstrągowski- proboszcz budującej się świątyni w parafii św. Łukasza w Fordonie.  

6. W niedzielę 19 sierpnia odbędzie się tradycyjny spływ łodziami po wodach Zalewu 

Smukalskiego szlakiem Karola Wojtyły. 

7. Czas wakacyjny sprzyja nie tylko wypoczynkowi, ale pogłębieniu relacji z Bogiem. 

Zapraszam do udziału we mszach św. w dni powszednie o godz. 18.00, szczególnie w środę 

na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy a w czwartek do Jezusa Przemienionego.  

8.  Księgarnia „Światłość”, mieszcząca się na Jachcicach przy ul. Saperów na terenie kościoła 

poleca najtańsze podręczniki szklone. Szczegółowe informacje na ulotkach na stoliku pod 

chórem. 

Zapowiedzi przedślubne I 

Marta Cychowska – stanu wolnego, zam. Bydgoszcz ul. Opławiec 

Jan Andrzej Piwoński – stanu wolnego, zam. Słupsk 



 


