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W najbliższym tygodniu rozpoczynamy Wielki Post. W środę Popielec obowiązuje post ścisły. Mszę
św. o 7.00, 10.00, 16.00, 17.00 i 18.00. Składka przeznaczona jest na funkcjonowanie Hospicjów
Diecezji Bydgoskiej. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15, Droga Krzyżowa w piątki dla dzieci o
godz. 16.30, dla dorosłych o godz. 17.30. Zapraszamy wszystkich do dobrego przeżycia tego czasu i
podjęcia wielkopostnych postanowień.
Rozpoczynamy dzisiaj 52 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W środę zaczynamy nasze
Rekolekcje Parafialne, które w tym roku poprowadzi Ks. Prof. Piotr Kieniewicz, marianin. Tematem
tegorocznych rekolekcji są słowa: Tajemnica to wielka, a Ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i
Kościoła. Program rekolekcji wyłożony jest w wejściu do kościoła, umieszczony na stronie
internetowej Parafii i wywieszony w gablotce. W czwartek i w piątek Msze św. z nauka rekolekcyjną
o godz. 10.00, 17.00 i o 18.00, a po Mszy św. o godz. 18.00 nauka dla wszystkich. W sobotę Msza św.
z nauką o godz. 10.00 i o 18.00.
W czwartek I czwartek miesiąca. Modlimy się w intencji powołań. Po Mszy św. o godz. 17.00
spotkanie Stowarzyszenia Wspierania Powołań w domu parafialnym.
Młodzież III kl. gimnazjum przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy w czwartek na Mszę św.
na godz. 18.00 i na spotkanie po Mszy św. w kościele. Zachęcamy kolejne rodziny, by zapisywały się
na przyjęcie w domy ikony Matki Bożej Pięknej Miłości.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o pokusach Wielkiego Postu, o problemach które
przynosi sztuczna inteligencja, relacja z rekolekcji powołaniowych w naszym seminarium oraz
wspomnienie pośmiertne ks. Bpa Alojzego Orszulika.
Duszpasterstwo Rodzin DB zaprasza narzeczonych na katechezy przedślubne, które rozpoczną się
5.03 w Parafii Świętej Trójcy, natomiast z Parafią św. Józefa w Bydgoszczy zapraszają na spotkania z
duchowością św. Józefa od 17 do 19 marca o godz. 18.00 w Parafii św. Józefa przy ul. Bełzy.
Przypominamy, że w każdą niedzielę marca Msze św. o godz. 10.00 odprawiane są w intencji
budowniczych i ofiarodawców naszego kościoła, a w szczególny sposób budowy nowego
prezbiterium. Dziękuję wszystkim za wspieranie dzieła budowy. W przyszłą niedzielę II niedziela
miesiąca, składka przeznaczona jest na cele budowlane. W zeszłą niedzielę zebraliśmy 2210 zł na
ogrzewanie kościoła. Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy, Bóg zapłać.
ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego wraz z Filharmonią Pomorską zapraszają na audycję Hiszpański
zawrót głowy we wtorek 12.03 o godz. 12.00 w Sali przy ul. Piwnika Ponurego. Szczegółowe inf. w
gablotce.

