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Przeżywamy Święto Dziękczynienia, po mszy św. będziemy zbierali ofiary na świątynię Opatrzności
Bożej. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Nabożeństwa czerwcowe
codziennie o godz. 17.30.
Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na czuwanie modlitewne przed Uroczystością Zesłania Ducha
Świętego w przyszłą sobotę 8.06 od godz. 20.00. Eucharystia na zakończenie czuwania rozpocznie
się o godz. 22.00.
W najbliższy czwartek I czwartek miesiąca modlimy się w intencji powołań. Po Mszy św. o godz.
18.00 spotkanie Stowarzyszenia Wspierania Powołań. W piątek, pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź
św. od 16.00 dla uczniów kl. od III do VI, od 16.30 VII, VIII i gimnazjum, a od 17.30 dla licealistów i
dorosłych.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o samotności młodego pokolenia, o wsparciu
Kościoła w Aleppo oraz sylwetki nowych kapłanów naszej Diecezji.
W zeszłą niedzielę zebraliśmy 1336 zł na wsparcie Hospicjum ks. Jerzego Popiełuszki. Bóg zapłać. .
Po raz ostatni zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne na placu przed kościołem dzisiaj o godz.
15.30. Zebranie przed bierzmowaniem dla uczniów kl. VII i VIII w czwartek o godz. 18.00. W
przyszłą niedzielę II niedziela miesiąca składka przeznaczona jest na cele budowlane.
Zapraszamy na VIII Marsz dla Życia i Rodziny, który rozpocznie się Mszą św. w katedrze bydgoskiej
o godz. 12.30. Duszpasterstwo młodzieży Diecezji Bydgoskiej zaprasza na pielgrzymkę rowerową
szlakiem Bitwy Warszawskiej od 30.06 do 6.07. Szczegóły na plakacie. Zachęcamy do uczestnictwa w
pielgrzymce na Jasną Górę w intencji trzeźwości narodu 15 i 16.06. Program umieszczony jest w
gablotce. Zgromadzenie Ducha Świętego zaprasza na całonocne czuwanie przed Zesłaniem Ducha
Świętego 8.06. w kościele przy Al. Jana Pawła II, będzie ono poprzedzone dwudniowymi rekolekcjami
o Duchu Świętym 6 i 7.06 o godz. 19.00. Dodatkowe informacje o gablotce.
Fundacja Wiatrak zaprasza na koncert „Cieszcie się i radujcie” 8.06 w Bazylice Matki Bożej Królowej
Męczenników o godz. 19.30. Salezjańskie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza na Salezjańskie Dni
Młodości 8 i 9.06. Szczegóły w gablotce.
Polećmy Panu Bogu zmarłego w zeszłym tygodniu śp. Ireneusza Kowalskiego l. 81, zam. ul.
Brzechwy 3. Dobry Jezu a nasz Panie…….

