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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. W poniedziałek 25.03 przeżywamy Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego oraz 15 rocznicę powstania naszej Diecezji. Msze św. o godz. 7.00, 17.00 i o 18.00.
W przyszły poniedziałek 01.04 rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów SP nr 65. Nauki
dla uczniów klas 6-8 o godz. 8.00, dla uczniów klas 3-5 o godz. 9.40, a dla uczniów klas 0-2 o 10.50.
Program umieszczony jest w gablotce i w szkole.
Ministranci mają spotkanie we wtorek po Mszy św. o godz. 18.00. W czwartek zebranie młodzieży z
klas III gimnazjum przygotowującej się do bierzmowania. 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 sytuacji demograficznej w Europie, o 15 rocznicy
powstania naszej Diecezji oraz o leczeniu bezpłodności metodą Creightona.
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 na misje zebraliśmy 1420 zł. Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy, Bóg
zapłać. Od poniedziałku będziemy kładli marmur w prezbiterium. Przepraszamy za utrudnienia
komunikacyjne.
Zapraszamy na Bydgoskie Forum Charyzmatyczne 25 i 26.05 w hali Artego. Informacje o zapisach w
gablotce. Fundacja Wiatrak zaprasza na projekcję filmu „Ułaskawienie” w niedzielę 31.03 o godz.
17.00.
Ks. Biskup Jan Tyrawa zaprasza wszystkich diecezjan za Uroczystość zakończenia Peregrynacji
Obrazu Matki Bożej w niedzielę 7.04 w Bazylice św. Wincentego a’Paulo o godz. 16.00. Po
uroczystościach Ks. Biskup zaprasza wszystkich na poczęstunek.
Zachęcamy do uczestnictwa w Bydgoskich Dniach Bioetycznych w CM UMK przy ul. Jagiellońskiej w
sobotę 13.04. Szczegóły na plakacie.
Zapraszamy do udziału Ekstremalnej Drodze Krzyżowej z Parafii św. Mikołaja do Parafii
Przemienienia Pańskiego w Opławcu w piątek 5.04. rozpoczęcie o godz. 21.00.
W minionym tygodniu zmarli: śp. Jan Matuszczak l. 79, zam. ul. Zarembiny 25 oraz śp. Jan Iwanowski
l. 85, zam. ul. Golloba 8. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie..…

