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Po raz 14 przeżywamy Święto Dziękczynienia pod hasłem „Zawierzamy Opatrzności nasz trudny czas
pandemii i dziękujemy za przyszłych błogosławionych”. Po Mszy św. będziemy zbierali ofiary na
Centrum Opatrzności Bożej.
Cieszymy się obecnością w naszej parafii relikwii bł. ks. Michaela McGivneya - założyciela Rycerzy
Kolumba. Uroczyste przywitanie relikwii i koronka do Bożego Miłosierdzia dzisiaj o godz. 15.00 oraz
czuwanie do godz. 16.30. Zapraszamy wszystkich parafian, zwłaszcza rodziny. W poniedziałek
natomiast po Mszy św. wieczornej czuwanie przy relikwiach dla mężczyzn do godz. 19.30.
Przeżywamy Oktawę Bożego Ciała. Codziennie procesja o godz. 17.30, a w niedzielę po Mszy św. o
godz. 10.00. W czwartek zakończenie Oktawy i procesja do 4 ołtarzy. 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 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. Episkopat Polski w Krakowie dokona ponowienia
Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. My również w Parafii
odnowimy Akt Poświęcenia Parafii i wszystkich Parafian Najświętszemu Sercu Jezusa.
Żywy Różaniec zaprasza na Mszę św. w czwartek 10.06 o godz. 17.00 i na spotkanie w salce. Po
przerwie spowodowanej pandemią zapraszamy ponownie Wdowy i Wdowców na Mszę św. w ich
intencji w czwartek 10.06 o godz. 9.00.
Młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania z klas 8 zapraszamy na Mszę
św. i spotkanie w piątek 11.06 o godz. 18.00
Wyższe Seminarium Duchowne w Bydgoszczy przyjmuje kandydatów do kapłaństwa na 6 letnie
studia magisterskie w roku akademickim 2021/2022. Szczegółowe informacje w gablotce i w
sekretariacie przy ul. Grodzkiej 18.

Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana
Jezusa; o Ruchu Światło-Życie założonym przez ks. Franciszka Blachnickiego oraz o święceniach
kapłańskich udzielonych przed tygodniem w bydgoskiej katedrze.
W przyszłą niedzielę II niedziela miesiąca składka przeznaczona jest na cele budowlane.
Polećmy Panu Bogu naszych zmarłych: śp. Wiesława Mieleńczuk l.82, zam. ul. Przyjaciół 1.

