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„Wtedy rzekł do swych uczniów: <<Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. 
Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo>>..”  

(Mt 9, 37-38) 
 
W dzisiejszą niedzielę naszą modlitwą otoczmy wszystkich dobroczyńców, którzy w ostatnim, 

trudnym czasie, wspierali i wspierają naszą Parafię modlitwą, cierpieniem, pracą, dobrą radą i ofiarami 
materialnymi. Niech dobry Bóg za ich dobre i hojne serce szczodrze im błogosławi i darzy potrzebnymi 
łaskami. 

 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

 

1. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe: w naszym kościele – do najbliższego piątku w 

łączności z procesją eucharystyczną, od soboty codziennie po wieczornej Mszy św.; przy figurze 

Matki Bożej przy domu Sióstr Misjonarek Służebnic Ducha Świętego przy ul. Borówkowej 9 –  

w piątek o godz. 17.00. 

2. W czasie oktawy Bożego Ciała procesje eucharystyczne odbywają się w dni powszednie po 

wieczornej Mszy św., natomiast dzisiaj po Mszy św. o godz. 10.30. 

3. W najbliższy czwartek kończymy oktawę Bożego Ciała. Po zakończeniu procesji poświęcimy 

pierwociny kwiatów i ziół. 

4. W najbliższy piątek obchodzimy w liturgii Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze 

św. w naszym kościele o godz. 7.30 i 18.30. Ze względu na uroczystość, nie obowiązują w tym 

dniu przepisy o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. 

5. W najbliższym czasie zapraszamy na spotkania wspólnot i grup parafialnych: 

• Parafialnej Wspólnoty Różańcowej odprawimy dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00, 

• Kręgu Rejonowego Domowego Kościoła we wtorek po wieczornej Mszy św. w sali 

parafialnej, 

• Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej we wtorek po wieczornej Mszy św. w plebanii, 

• Chóru Parafialnego w czwartek o godz. 19.30 w sali parafialnej. 

6. Biuro Parafialne pozostaje czynne od poniedziałku do piątku tylko przed południem - od 

godz. 10.00 do 12.00.  

7. Bardzo dziękujemy za wszelkie złożone w ostatnim czasie ofiary. Bóg zapłać! Podajemy 

numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 

0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”). W tym tygodniu 

zakończymy remont drugiej  ubikacji w domu parafialnym, z wejściem od zewnątrz budynku. Jak 

już informowaliśmy, całkowity koszt tej inwestycji nie powinien przekroczyć 30 tys. złotych. 

8. Zachęcamy do nabycia i do lektury Przewodnika Katolickiego. 

9. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu i do 

sąsiadów. 

Informacje z życia naszej Parafii zamieszczone są także na stronie internetowej: 

www.karmel.bydgoszcz.pl lub na Facebook-u: www.facebook.com/KarmelBydgoszcz/.  

10. Bożemu Miłosierdziu polecajmy naszych bliskich zmarłych.  

http://www.karmel.bydgoszcz.pl/
http://www.facebook.com/KarmelBydgoszcz/

