Ogłoszenia parafialne
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W tym tygodniu rozpoczynamy Wielki Post. W środę Popielec obowiązuje post ścisły. Mszę św. o
7.00, 10.00, 16.00, 17.00 i 18.00 i 20.00. Składka przeznaczona jest na funkcjonowanie Hospicjów
Diecezji Bydgoskiej. Biuro Parafialne będzie nieczynne. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15,
Droga Krzyżowa w piątki dla dzieci o godz. 16.30, dla dorosłych i młodzieży o godz. 19.00.
Zapraszamy wszystkich do dobrego przeżycia tego czasu i podjęcia wielkopostnych postanowień.
W środę zaczynamy nasze Rekolekcje Parafialne, które będziemy przeżywać jako Renowacje Misji i
zostaną poprowadzone przez o. Emiliana Sigla. Nauki rekolekcyjne będą w czasie Mszy św. o godz.
10.00, 17.00, 18.00 i 20.00. W czwartek i sobotę dzień spowiedzi od 9.30 do 10.00 i od 16.30 w
czwartek, a od 17.00 w sobotę. Codziennie zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia o godz. 15.00 i Apel
Jasnogórski o godz. 21.00. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30 dla dzieci i o 19.00 dla
wszystkich. W sobotę o godz. 12.00 Msza św. dla chorych, samotnych i starszych z sakramentem
namaszczenia chorych. Program rekolekcji wyłożony jest w wejściu do kościoła, umieszczony na
stronie internetowej Parafii i wywieszony w gablotce.
Przypominamy, że w poniedziałek jest wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30, we
wtorek modlimy się do św. Mateusza, a w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W
poniedziałek rozpoczynamy 53 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W piątek będziemy przeżywać
Dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich.
Decyzją Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej postanowiliśmy, że od marca odnowienie przyrzeczeń
małżeńskich będzie w czasie Mszy św. o godz. 10.00 nie o godz. 8.00.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o nowej Adhortacji papieża o Amazonii. Do
Przewodnika dołączono książkę 5 min. z Bogiem. Modlitwy na każdy dzień marca.
W zakrystii można odebrać zgubione kolczyki, zegarki i torebki. Przy wyjściu z kościoła można nabyć
album Święty Prymas z tekstami kard. Karola Wojtyły i ks. prof. W. Chrostowskiego o Prymasie
Wyszyńskim. Po Mszy św. będziemy zbierali ofiary na ogrzewanie kościoła.
W ostatnim tygodniu zmarł śp. Józef Kubicki l. 81, zam. ul. Przybory 5. Polećmy go Miłosierdziu
Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie..…

