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W poniedziałek wspomnienie bł. Bpa Michała Kozala, Patrona Diecezji, Msza św. odpustowa o godz.
12.00 w katedrze. We wtorek Msza św. w intencji żywych i zmarłych członków ADŚ o godz. 17.00, a
w sobotę 19.06 Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego w czasie Mszy św. o godz. 18.00.
W przyszłą niedzielę Pierwsza Komunia św. dla ostatniej 6 osobowej grupy Dzieci z naszej Parafii w
czasie Mszy św. o godz. 10.00. Módlmy się za Dzieci Pierwszokomunijne i za ich rodziców.
W sobotę 19.06 przybędą do nas parafianie Parafii św. Jana Pawła II wraz z ks. Proboszczem, by
oddać się świętemu Józefowi w czasie Mszy św. o godz. 18.00. Przypominamy, że w czasie tej Mszy
św. możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
W zeszłą niedzielę zebraliśmy 1020,00 zł. na Świątynię Opatrzności Bożej. Dziękujemy również
kolejnym fundatorom cegiełek na zakończenie budowy prezbiterium: Państwu Stanisławie i Albinowi,
Państwu Kowalskim, Małgorzacie i Zbigniewowi Szefs oraz pozostałym ofiarodawcom za złożone
ofiary, Bóg zapłać. Zostało nam jeszcze położenie marmuru na schodach pod tabernakulum,
przewidziany koszt to ok. 50 tyś. zł.
Chciałbym jak najserdeczniej podziękować wszystkim Wspólnotom, służbie liturgicznej, zespołowi
dekorującemu kościół, pocztom sztandarowym oraz dzieciom wraz z ich rodzicami za pomoc przy
organizacji procesji Bożego Ciała oraz całej oktawy Bożego Ciała.
Młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania z klas 8 zapraszamy na Mszę
św. i spotkanie w piątek 18.06 o godz. 18.00.
Wyższe Seminarium Duchowne w Bydgoszczy przyjmuje kandydatów do kapłaństwa na 6 letnie
studia magisterskie w roku akademickim 2021/2022. Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej
ogłasza rekrutację w roku akademickim 2021/2022 na studia Magisterskie Teologiczne, 2-letnie
Podyplomowe Studia Teologiczni-Katechetyczne oraz roczne Podyplomowe Studia Katechezy
Przedszkolnej, rekrutacja trwa do 10.09, szczegółowe informacje w gablotce. Prowadzony jest nabór

do Studium Organistowskiego DB, szczegółowe inf. w gablotce. Egzamin wstępny odbędzie się
18.06.21 na Siernieczku. Parafia św. Mikołaja zaprasza na tradycyjną pieszą pielgrzymkę do
Chełmna 1.07.21.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: wywiad z Abpem H. Muszyńskim o dziedzictwie św.
Jana Pawła II, art. o tym, że liturgia powinna jednoczyć oraz myśli ks. Blachnickiego na temat służby
w Kościele.
Polećmy Panu Bogu naszych zmarłych: śp. Renata Warczak l. 65, zam. ul. Rataja 10 oraz śp. Janusz
Pochowski l. 67, zam. ul. Zarembiny 25.

