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Przeżywamy dzisiaj w Kościele światowy dzień ubogich. W Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień
Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem „Solidarni z Libanem”,
po Mszy św. będziemy zbierali ofiary na pomoc Kościołowi w Libanie.
W poniedziałek wystawienie Najświętszego Sakramentu od 17.30 do 18.00, we wtorek Msza św. do
św. Mateusza Ap. i Ew., a w środę Nowenna do MBNP i wymieniani za zmarłych.
Apostolstwo Dobrej Śmierci zapraszamy w poniedziałek 15.11 na Mszę św. w intencji żywych i
zmarłych członków Apostolstwa o godz. 17.00 oraz na spotkanie w salce. Również w poniedziałek
zapraszamy na uwielbienie wraz z modlitwą wstawienniczą po Mszy św. wieczornej do godz. 19.30.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza licealistów na spotkanie w środę o godz. 19.00, a
Studencka Strefa Dialogu o godz. 20.00 (oba spotkania w salkach).
Zapraszamy wdowy i wdowców na Mszę św. w ich intencji w czwartek 18.11 o godz. 9.00.
W czwartek o godz. 18.30 Oaza młodzieżowa dla uczniów z klas 6, 7 i 8.
W piątek 19.11 Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego w czasie Mszy św. o godz. 18.00.
W piątek również spotkanie dla bierzmowanych z klas 1. ponadpodstawowych. Tego dnia odbędzie
się także pielgrzymka całej służby liturgicznej Fordonu do naszego kościoła
w ramach Roku św. Józefa.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o światowym dniu ubogich w cieniu wydarzeń na
granicy polsko-białoruskiej; o tym co się dzieje podczas spowiedzi św. oraz o Wincentyńskim Domu
Miłosierdzia działającym przy bydgoskiej bazylice.
W przyszłą niedzielę w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata młodzież oazowa i
harcerze zapraszają na koncert patriotyczny z udziałem ks. Biskupa Krzysztofa Włodarczyka o godz.
17.00 w naszej świątyni.

Msza św. w intencji pracowników kolejnictwa i ich rodzin celebrowana przez ks. Biskupa
w niedzielę 21.11 o godz. 10.30 w Kościele NSPJ w Bydgoszczy.
Wymienianki roczne i jednorazowe można składać w zakrystii lub biurze parafialnym. Różaniec w
intencji zmarłych będzie w środy o godz. 17.30. Odpust zupełny, który możemy ofiarować za
zmarłych można uzyskać do końca listopada.
Wszystkich Parafian zapraszamy na katechezy ewangelizacyjne dla dorosłych i młodzieży
w poniedziałek i w czwartek o godz. 19.30 w salce w domu parafialnym.
W zeszłym tygodniu zmarła: śp. Gabriela Pikulska, lat 57, ul. Golloba 5. Zmarłą Gabrielę jak i
zmarłych z naszych rodzin polećmy Bożemu Miłosierdziu: Dobry Jezu a nasz Panie…

