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Rozpoczęliśmy październik, miesiąc Różańca św. Dzieci zapraszamy na nabożeństwa różańcowe o
godz. 16.30 od poniedziałku do czwartku, dorosłych codziennie o 17.30.
Obchodzimy dzisiaj po raz czwarty Niedzielę św. Franciszka pod tytułem „Niech cała ziemia
błogosławi Pana”
W przyszłą niedzielę 10.10 obchodzimy XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się”. Młodzież
zapraszamy na Mszę św. w kościele Świętej Trójcy o godz. 12.00. Po Mszy św. będzie Nabożeństwo
Uwielbienia. Przewodniczyć jej będzie Ks. Biskup Krzysztof Włodarczyk. Po Mszach św. będziemy
zbierać ofiary na fundusz dla stypendystów Dzieła Nowego Tysiąclecia. Fundacja Wiatrak natomiast
zaprasza na Koncert „Śladami Ojca Świętego” w Sali widowiskowej o godz. 18.00.W związku z
Dniem Papieskim składka budowlana zostanie przełożona na III niedzielę 18.10.
W czwartek wspominamy Matkę Bożą Różańcową patronkę Żywego Różańca. Apostolstwo Żywego
Różańca zaprasza wszystkich kochających Modlitwę Różańcową na Mszę św. o godz. 17.00.
Wszystkim Różom dziękujemy za Wasze modlitewne wsparcie oraz za Waszą pracę na rzecz Parafii,
Bóg zapłać. Jak w każdy I czwartek miesiąca będziemy modlić się w intencji powołań.
W czwartek swoje święto obchodzi nasza Bazylika Mniejsza MBKM. Ks. Dziekan zaprasza wszystkich
na uroczystą Mszę św. odpustową o godz. 18.30, której przewodniczyć będzie ks. Bp Krzysztof
Włodarczyk.
Osoby, w wieku licealnym i starsze, które chciałyby włączyć się w wolontariat w domu dziecka mogą
zgłaszać się do ks. Henryka.
Od poniedziałku 4.10 można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok 2022.
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 zapraszamy na godz. 18.30 do salki na plebanii. Oazy Dzieci

Bożych zaprasza w każdą uczniów z klas 3-5 w niedzielę na 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.
Studentów zapraszamy na Mszę św. z okazji rozpoczęcia roku akademickiego w środę o godz. 20.00
w kościele.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o przesłaniu św. Franciszka, o znaczeniu
wstawiennictwa Maryi oraz wywiad z nowym Biskupem Bydgoskim Ks. Bp Krzysztofem
Włodarczykiem.

