Ogłoszenia parafialne
I Niedziela Wielkiego Postu 01.03.20 r.
29 lutego 2020
Kończymy nasze Rekolekcje Parafialne, dziękujemy O. Emilianowi za ich poprowadzenie, za ukazanie
nam piękna wiary i poprowadzenie na spotkania z Jezusem przez Niepokalane Serce Maryi oraz za
modlitwę w intencji naszej Parafii, Bóg zapłać. Polecamy posługę Ojca naszym modlitwom.
Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15, Droga Krzyżowa w piątki dla dzieci o godz. 16.30, dla
dorosłych i młodzieży o godz. 18.30. W poniedziałek wystawienie Najświętszego Sakramentu, we
wtorek Nabożeństwo do św. Mateusza, a w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o
godz. 17.30. W czwartek zebranie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania na Mszy św. o
godz. 18.00.
W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca modlimy się w intencji powołań. Po nabożeństwie
zebranie Stowarzyszenia Powołań. W piątek I piątek miesiąca. spowiedź św. od godz. 16.00 dla
uczniów kl. IV i V od 16.30 dla uczniów kl. VI-VIII a od 17.30 dla liceum i dorosłych. W sobotę I
sobota miesiąca. o 11.15 zapraszamy na 15 minutową Medytację i Różaniec. O godz. 12.00 Msza św.
Fatimska. Księża udadzą się z Komunią św. do chorych.
W przyszłą niedzielę II niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na cele budowlane, po Mszy
św. będziemy mogli również wesprzeć Misyjne Dzieło Pomocy „Ad gentes”.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o roli przebaczenia i o potrzebie troski o nasze
życie duchowe i wspomnienie Ks. Kard. St. Wyszyńskiego.
Zachęcamy do przekazania 1% na Caritas Diecezji Bydgoskiej, na Hospicjum bł. Ks. Jerzego
Popiełuszki oraz na leczenie Helenki Krawczyk. Informacje w gablotce i w wejściu do kościoła.
Od dzisiaj na klęcznikach przy wejściu do kościoła, w kaplicy Serca Pana Jezusa i przy obrazach
Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Mateusza będzie wyłożone Pismo św. W niedługim czasie
dołożymy również kartki z modlitwami. Zachęcamy do korzystania.
Pan Kazimierz w środę będzie obchodził święto swojego Patrona. Dziękujemy mu za wieloletnią
posługę w naszej Parafii i życzymy, by święty Patron wypraszał mu i całej rodzinie potrzebne łaski.
Szczęść Boże.
Parafia św. Jadwigi zaprasza na koncert Requiem Mozarta w sobotę 7.03 o godz. 19.30 w kościele.
Dodatkowe informacje na plakacie w gablotce.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Jerzy Oleś l. 68, zam. ul. Kwiatkowskiego 4 oraz śp. Krystyna
Cymerman l. 91, zam. ul. Zarembiny 15. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz
Panie…

