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Rozpoczynamy październik, miesiąc Różańca św. Dzieci zapraszamy na nabożeństwa różańcowe o
godz. 16.30 od poniedziałku do czwartku, dorosłych codziennie o 17.30. Zachęcamy wszystkich do
zabrania ze sobą obrazków z obietnicami różańcowymi, które wyłożone są przy wyjściu z kościoła.
W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca, modlimy się o powołania. Wystawienie Najświętszego
Sakramentu od godz. 17.30 a po nim spotkanie Stowarzyszenia Wspierania Powołań. W pierwszy
piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. dla uczniów klas IV-V od godz. 16.00, dla uczniów klas VI –
VIII od godz. 16.30, a od 17.30 dla licealistów i dla dorosłych. W sobotę pierwsza sobota miesiąca, o
godz. 11.15 Różaniec św. z rozważaniem, a o 12.00 Msza św. Fatimska. Ze względu na spotkanie
kapłańskie z ks. Biskupem 3.10, Księża udadzą się z Komunią św. do chorych w sobotę 10.10.
„Wyjdź z domu i dołącz do nas”. Pod tym hasłem wspólnota Odnowy w Duchu św. zaprasza
wszystkich do udziału w Koronce do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast i świata w poniedziałek
28.09. Rozpoczęcie o godz. 15.00 na placu przed kościołem.
We wtorek obchodzimy święto Archaniołów Gabriela, Rafała i Michała, który jest patronem p. Michał
naszego kościelnego, a w czwartek św. Teresy patronki p. organistki. Dziękując im za posługę w
naszej Parafii życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki świętych Patronów.
Szafarzy nadzwyczajnych zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 18.00 i na spotkanie w salce.
W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca, zapraszamy małżeństwa, które ślubowały w październiku
na odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w czasie Mszy św. o godz. 10.00.
Scholka dziecięca zaprasza na próby w każdą niedzielę o godz. 10.00 na plebanii.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o wspieraniu osób wieku senioralnym; o przyszłości
świata po koronawirusie; o tym jak wychowywać dzieci, by ich świat nie ograniczał się do własnego
„ja” oraz relacja z Mszy krzyżma świętego w bydgoskiej katedrze.
Od poniedziałku 5.10 można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok 2021.

