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Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15, Droga Krzyżowa w piątki dla dzieci o godz. 16.30, dla
dorosłych i młodzieży o godz. 17.30. Zapraszamy wszystkich do dobrego przeżycia tego czasu.
Zachęcamy do czytania Pisma Św., ograniczenia oglądania telewizji i korzystania z Internetu oraz do
niedzielnej rodzinnej modlitwy.
We wtorek 19.03 Uroczystość św. Józefa, Patrona Kościoła. Msze św. o godz. 7.00, 17.00 i 18.00.
Również we wtorek Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego w czasie Mszy św. o godz. 18.00.
Ministranci mają spotkanie we wtorek po Mszy św. o godz. 18.00. W czwartek zebranie młodzieży z
klas VII przygotowującej się do bierzmowania w czasie Mszy św. o godz. 18.00. Chór Parafialny
zaprasza na próby w każdy wtorek na godz. 18.00, scholka ma próby w niedzielę o godz. 10.00.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o wartości celibatu, o mediacjach św. Rity oraz o
100-leciu relacji między Polską a Watykanem.
W zakrystii i w biurze parafialnym można zapisywać się na peregrynację ikony Matki Bożej Pięknej
Miłości w naszych domach.
Kartki do spowiedzi wielkanocnej można odbierać w zakrystii lub Biurze Parafialnym. W zeszłą
niedzielę w czasie składki budowlanej zebraliśmy 9120 zł. Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy, Bóg
zapłać. Po Mszy św. będziemy zbierali ofiary na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad gentes”.
Ks. Biskup Jan Tyrawa zaprasza na wykład ks. dra Marcina Chrostowskiego p.t. „Co mają wspólnego
Ateny z Jerozolimą? Przesłanie i aktualność Starego Testamentu” w środę 20.03 o godz. 19.00 w auli
Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Grodzkiej 18.
Zachęcamy do udziału w Bydgoskiej Drodze Krzyżowej w sobotę 30.03. Rozpoczęcie spod katedry o
godz. 19.30. Zapraszamy na Bydgoskie Forum Charyzmatyczne 25 i 26.05 w hali Artego. Informacje
o zapisach w gablotce.
W minionym tygodniu zmarli: śp. Bernadeta Moskal l. 67, zam. ul. Przybory 7 oraz śp. Maria
Magdalena Chełminiak l. 60, zam. ul. Golloba 1. Polećmy je Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz
Panie..…

