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Przeżywamy dzisiaj Dzień Życia Konsekrowanego, módlmy się w intencji wszystkich osób
konsekrowanych, szczególnie z naszej Parafii. Luty to miesiąc poświęcony Duchowi Świętemu.
Prośmy Go o Jego dary i o światło na nasze życie i o łaskę nawrócenia dla grzeszników.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, nabożeństwo powołaniowe o godz. 17.30, a
po nabożeństwie spotkanie Stowarzyszenia Wspierania Powołań. W piątek pierwszy piątek miesiąca,
spowiedź od godz. 16.00 w kościele dla uczniów klas od IV do VI, o godz. 16.30 dla kl. VII-VIII, a od
17.30 dla dorosłych. W sobotę wspomnienie św. Józefiny Bakhity, w całym Kościele przeżywamy
Dzień Modlitw, refleksji i działania przeciw handlowi ludźmi.
Od poniedziałku 3.02 powracają Msze św. o godz. 7.00, 17.00 i 18.00, ale ze względu na prace
budowlane w kościele, do piątku rano będą one sprawowane w kaplicy na plebanii, przepraszamy za
utrudnienia.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o życiu kobiet podejmujących życie konsekrowane,
o znaczeniu częstego uczestnictwa we Mszy św. oraz wspomnienie pośmiertne ks. inf. Tadeusza
Hanelta.
WSD Diecezji Bydgoskiej zaprasza na Weekendowe Spotkanie Młodzieży Męskiej „Uwierzyliśmy
Miłości”, które odbędą się w gmachu Seminarium przy ul. Grodzkiej od piątku 07.02 do niedzieli
09.02.
Przypominamy, że w każdy wtorek modlimy się do naszego patrona św. Mateusza Ap. i Ew. na Mszy
św. o godz. 17.00, a w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30 i Msza św.
zbiorowa we wszystkich naszych intencjach o godz. 18.00.
W przyszłą niedzielę 09.02 zebranie Rady Duszpasterskiej i Budowlanej oraz przedstawicieli
wszystkich wspólnot o godz. 19.00 na plebanii w celu omówienia pracy duszpasterskiej w nowym
2020 roku.
W zeszłą niedzielę zebraliśmy na ogrzewanie kościoła 2270 zł. wszystkim Ofiarodawcom dziękujemy,
Bóg zapłać. W przyszłą niedzielę II niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na cele budowlane.
Zapraszamy na spotkanie z Abby Jonson, bohaterką filmu „Nieplanowane”, we wtorek 11.02 w
Parafii św. Marka, rozpoczęcie o godz. 17.30, szczegółowe informacje w gablotce.
DA Martyria zaprasza na spotkania dla par i narzeczonych przygotowujące do sakramentu
małżeństwa od 20 marca lub od 17.04. Dodatkowe informacje w gablotce.
W tym tygodniu zmarli: śp. Henryk Bielski l. 83, zam. ul. Witosa 2 oraz śp. Feliks Szwed-Koliński l.
82, zam. ul. Chałubińskiego 4. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu. Dobry Jezu a nasz Panie …

