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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Trwając w okresie wakacyjnym dziękujemy Bogu za wszelkie dobro, jakie nam 

wyświadcza przez drugiego człowieka. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest 

czasem wytężonej pracy. Módlmy się, by Pan Bóg błogosławił w ich trudzie.  

2. W niedzielę 14 lipca przypada całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej 

parafii. Z uwagi na niedzielę, adoracja będzie trwała od godz. 17.00 do 18.00. W tym dniu 

zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. 

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

nawiedzania świątyni i modlitwy w ciągu dnia. 

4. Już dzisiaj informuję, że za trzy tygodnie 28 lipca podczas Mszy Św. o godz. 11.30 modlić 

się będziemy 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. 

5. Za tydzień II niedziela miesiąca. Ofiary przeznaczone na wymianę nagłośnienia w 

kościele. Już teraz składam serdeczne „Bóg zapłać”. 

6. W wtorek 6 sierpnia przypada wielkie święto w naszej parafii- Odpust w Uroczystość 

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

Sylwester Warzyński- dyrektor Wydziału Duszpasterskiego w Bydgoskiej Kurii. 

7. Dzisiaj o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin. 

8. W dniach od 9 do 13 września, tj. od poniedziałku do piątku odbędzie się parafialna 

autokarowa pielgrzymka na Podlasie. Szczegóły w gablocie na plakacie. Jutro, w 

poniedziałek o godz. 18.30 spotkanie zainteresowanych  w kościele. Można też zapisywać 

się zakrystii po Mszy Św. 

9. 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. W tym tygodniu w czwartek 11 lipca wspominamy św. Benedykta- 

patrona Europy, a w piątek św. Brunona i Bonifacego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapowiedzi przedślubne II 

Saganowski Michał- stanu wolnego, zamieszkały Bydgoszcz, ul. Magnoliowa 

Płokarz Weronika Barbara- stanu wolnego, zamieszkała Bydgoszcz ul. Baranowskiego 


