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Przeżywamy Oktawę Bożego Ciała. Codziennie procesja o godz. 17.30. W czwartek zakończenie
Oktawy. Prosimy o przynoszenie kwiatów z działek i z ogrodów. Można je zostawić w specjalnych
koszach w wejściu do kościoła. Prosimy również, by dziewczynki przychodziły do sypania kwiatków.
W tym roku nie będzie procesji na zakończenie Oktawy ze względu na bierzmowanie młodzieży w
czasie Mszy św. o godz. 18.00.
Dzieci przygotowujące się do I Komunii św., będą miały próby w poniedziałek i środę po Mszy św. o
godz. 18.00. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania będzie miała spotkania we wtorek na
Mszy św. o godz. 18.00.
W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych. Procesja z Najświętszym Sakramentem o godz. 17.30. Jest to jednocześnie
Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów.
W poniedziałek Msza św. w intencji żywych i zmarłych członków ADŚ o godz. 17.00, a w piątek 19.06
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego w czasie Mszy św. o godz. 18.00.
W przyszłą niedzielę Pierwsza Komunia św. dla 45 dzieci z naszej Parafii w czasie Mszy św. o godz.
10.00. Módlmy się za Dzieci Pierwszokomunijne, za ich rodziców i za młodzież, która otrzyma
sakrament bierzmowania.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o znaczeniu kultu Serca Jezusowego, o ks.
McGivney założycielu Rycerzy Kolumba oraz rozmowa z ks. Aleksandrem Kozakowskim na temat
znaczenia przygotowania dzieci do sakramentu pokuty.
WSD w Bydgoszczy ogłasza rekrutację w roku akademickim 2020/2021 na 6 letnie studia
magisterskie dla kandydatów do kapłaństwa. Szczegółowe informacje w sekretariacie przy ul.
Grodzkiej 18 lub w Biurze Parafialnym i w gablotce.
W zeszłym tygodniu przekazaliśmy żywność i środki czystości 20 rodzinom naszej Parafii. Chciałbym
jak najserdeczniej podziękować Paniom z Zespołu Charytatywnego oraz Caritas DB za
zorganizowaną zbiórkę żywności oraz sprawną jej dystrybucję miedzy najbardziej potrzebującymi
rodzinami, Bóg zapłać.
Polećmy Panu Bogu zmarłego śp. Mirosława Kilkowskiego l. 60, zam. ul. GOPR 9. Dobry Jezu a nasz
Panie……

