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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.
W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca, spowiedź św. dla uczniów klas IV-VI od godz. 16.00, dla
klas VII – VIII od godz. 16.30, a dla licealistów i dorosłych od 17.30. W sobotę I sobota miesiąca, o
godz. 11.15 różaniec św. z rozważaniem, a o 12.00 Msza św. Fatimska, księża udają się z Komunią
św. do chorych.
We wtorek 28.09 Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na Koronkę do Bożego Miłosierdzia na ulicach
miast. Rozpoczęcie o godz. 15.00 na placu przed kościołem.
W środę obchodzimy święto Archanioła Michała, który jest patronem p. Michał naszego kościelnego,
a w piątek św. Teresy patronki p. organistki. Dziękując im za posługę w naszej Parafii, życzymy
Bożego Błogosławieństwa i opieki świętych Patronów.
W przyszłą niedzielę pierwsz niedziela miesiąca, zapraszamy małżeństwa, które ślubowały w
październiku, na odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w czasie Mszy św. o godz. 10.00. Polecamy
lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o znaczeniu ojca w rodzinie, o obronie Europy i natury
człowieka przez Benedykta XVI oraz relacja z Marszu dla życia.
Osoby, w wieku licealnym i starsze, które chciałyby włączyć się w wolontariat w domu dziecka mogą
zgłaszać się do x. Henryka. Od poniedziałku 4.10 można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok
2021.
Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania z klas VIII zapraszamy na spotkanie w
piątek o godz. 18.30 do salki. Młodzież licealną zapraszamy na spotkanie w środę o godz. 19.00, a w
czwartek młodzież z klas VI do VIII na godz. 18.30 do salki na plebanii. Od dzisiaj ruszają spotkania
Oazy Dzieci Bożych dla klas 3-5, rozpoczęcie Mszą św. o godz. 11.30, a następnie spotkanie w salce

w domu parafialnym. Scholka dziecięca zaprasza na próby w każdą niedzielę o godz. 10.00.
Ks. Biskup Krzysztof Włodarczyk, zaprasza wszystkich na Uroczyste Nieszpory w katedrze
Bydgoskiej we wtorek 28.09, w czasie których oficjalnie obejmie posługę w Diecezji Bydgoskiej.
W zeszłą niedzielę zebraliśmy 7655 zł. na wsparcie leczenia Adasia. Wszystkim ofiarodawcom
serdecznie dziękuję, Bóg zapłać.
W zeszłym tygodniu zmarli: śp. Zbigniew Świrbutowicz l. 80, zam. ul. Szczęśliwa 4 oraz śp. Bolesław
Buda l. 70, zam. ul. Przybory 9. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu: Dobry Jezu a nasz Panie……

