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Dzisiaj kończy swoją praktykę pastoralną ks. Diakon Łukasz Kucharski. Dziękujemy mu za jego
zaangażowanie duszpasterskie oraz za świadectwo kapłańskiego życia. Ks. Diakon już dzisiaj
zaprasza wszystkich za Święcenia Kapłańskie, które odbędą się w sobotę 25.05 o godz. 10.00 w
naszej katedrze. Ks. Łukasza oraz pozostałych diakonów polecamy naszym modlitwom.
Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30. Dla Dzieci Pierwszokomunijnych Nabożeństwo
Majowe dzisiaj o godz. 16.00. Od poniedziałku do piątku będziemy przeżywać Biały Tydzień w czasie
Mszy św. o godz. 17.00 a po niej nabożeństwo majowe.
W środę 15.05 ADŚ zaprasza na Mszę św. w intencji żywych i zmarłych członków Apostolstwa i na
spotkanie po Nabożeństwie na plebanii. W niedzielę 19.05 Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego w
czasie Mszy św. o godz. 8.30. Rozpoczynamy Tydzień modlitwy o powołania od 12 do 18.05. W
związku z tym gościmy dzisiaj 2 kleryków naszego Seminarium. Módlmy się wszyscy o nowe, liczne i
święte powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: relacja z pobytu Papieża Franciszka w Bułgarii, o
sytuacji powołań kapłańskich w Polsce oraz wspomnienie jubileuszu święceń biskupich ks. Abpa Jana
Pawłowskiego.
W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej w czasie Mszy św. o
godz. 10.00. Spotkanie dla dzieci i dla rodziców we wtorek o godz. 18.30, a spowiedź dla dzieci i
rodziców w piątek o godz. 18.30.
W poniedziałek 13.05 ks. Proboszcz będzie przeżywał 30 rocznicę święceń kapłańskich. Msza św.
dziękczynna w przyszłą niedzielę 19.05 o godz. 11.30 zakończona uroczystym Festynem Parafialnym
od godz. 16.00.
Zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne dzisiaj od 15.30 na Placu przed kościołem. Ks. Paweł
organizuje wyjazd młodzieży na Lednicę w sobotę 1.06, zapisy u ks. Pawła.
Przypominamy o zapisach w zakrystii i biurze parafialnym na przyjęcie w domach obrazu Matki
Bożej Pięknej Miłości. W przyszłą niedzielę zgodnie z prośbą Księdza Biskupa będziemy zbierali
ofiary po mszach św. na dokończenie budowy szkoły w Czadzie.
Fundacja Wiatrak zaprasza na koncert w 99 urodziny św. Jana Pawła II „Cieszcie się i radujcie” w
sobotę 18.05 o godz. 17.00 w Domu Jubileuszowym. Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy zaprasza do
zwiedzenia wystawy „Wolność jest w nas. Kościół katolicki w PRL”.
Pomódlmy się za naszą zmarłą: śp. Magdalenę Ziółkowską l. 48, zam. ul. Rataja 6. Dobry Jezu a nasz
Panie.....

