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W najbliższy czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. według porządku niedzielnego, czyli o
godz. 8.00, 10.00, następnie po Procesji Bożego Ciała około godz. 11.30, o 13.00 i o 18.00. Procesja
Bożego Ciała w tym roku zgodnie z zaleceniem ks. Biskupa odbędzie się wokół kościoła w połączeniu
ze Mszą św. o godz. 10.00. Prosimy o udekorowanie okien w całej Parafii. W czasie Oktawy procesja i
Nabożeństwo Czerwcowe o godz. 17.30, natomiast w przyszłą niedzielę procesja po Mszy św. o godz.
10.00.
W najbliższy wtorek i środę zapraszamy dzieci na próby sypania kwiatów po Mszy św. o godz. 18.00.
Prosimy o przynoszenie kwiatów z działek i z ogrodów. Można je zostawić w specjalnych koszach w
wejściu do kościoła.
We wtorek obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka, wszystkim Dzieciom składamy
najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa oraz by nie zabrakło w waszym życiu ciepła,
radości i miłości.
W najbliższy czwartek I czwartek miesiąca modlimy się w intencji powołań. Po Mszy św. o godz.
17.00 spotkanie Stowarzyszenia Wspierania Powołań. W piątek, pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź
św. od 16.00 dla uczniów kl. od III do VI, od 16.30 dla uczniów kl. VII do VIII, a od 17.30 dla
licealistów i dorosłych. W sobotę pierwsza sobota miesiąca, od godz. 11.15 Różaniec św. Msza św.
Fatimska o godz. 12.00. Księża udają się z Komunią św. do chorych.
W przyszłą niedzielę odnowienie przyrzeczeń małżonków, którzy ślubowali w czerwcu w czasie Mszy
św. o godz. 10.00. Tego dnia przybędą do naszej parafii relikwie bł. ks. Michaela McGivneya założyciela Rycerzy Kolumba.
I Katolickie Liceum Ogólnokształcące zaprasza kandydatów na Drzwi otwarte, które odbędą się w
sobotę 12 czerwca, w godzinach od 10.00 do 13.00 w budynku szkoły przy ulicy Nowodworskiej w
Bydgoszczy. Szczegóły na plakacie.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o wyzwalającej mocy dogmatu o Trójcy Świętej; o
tym czym jest duchowe rozeznanie oraz rozmowa z biskupem Wiesławem Śmiglem –
administratorem apostolskim diecezji bydgoskiej.
W zeszłym tygodniu zmarli: śp. Genowefa Kowalska, l.88 zam .ul. Porazińskiej 5; śp. Wanda
Rucińska l.88 zam. ul. Przybory 7; śp. Marian Stelmach l. 69 zam. ul. Zarembiny 21. Polećmy ich
Bożemu miłosierdziu: Dobry Jezu a nasz Panie…

