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W piątek będziemy dziękować Bożej Opatrzności za 7 lata posługi Piotrowej Papieża Franciszka.
Polecamy go i jego współpracowników 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. Zapraszamy wszystkich do dobrego przeżycia tego czasu.
Zachęcamy do czytania Pisma Św., ograniczenia oglądania telewizji i korzystania z Internetu oraz do
niedzielnej rodzinnej modlitwy.
Wspólnota Żywego Różańca zaprasza w czwartek 12.03 na Mszę św. o godz. 17.00 i na spotkanie w
salce. Również w czwartek zebranie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania na Mszy św. o
godz. 18.00.
ADŚ zaprasza w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 18.00 i na spotkanie w salce.
Chór Parafialny zaprasza na próby w każdy wtorek na godz. 18.00, scholka ma próby w niedzielę o
godz. 10.00.
W przyszłą niedzielę 15.03 zbiórka do puszek na misyjne dzieło pomocy „Ad gentes”.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o procedurach dla chrzestnych i dla małżonków; o
ryzykownej drodze jaką poszedł Kościół za zachodnią granicą oraz o ukończonej budowie szkoły w
Czadzie, w którą włączyła się nasza diecezja.
Kartki do spowiedzi wielkanocnej można odbierać w zakrystii lub Biurze Parafialnym.
W gablotce umieszczone są informacje o organizowanych Misteriach Męki Pańskiej w Górce
Klasztornej i Poznaniu.
Centrum Nowe Życie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Naprotechnologii i Modelu
Creightona, które skierowane jest do par: mających problem z poczęciem, szukających alternatywy
dla in vitro, doświadczających nawykowych poronień, zainteresowanych nowoczesną metodą
rozpoznawania płodności. Odbędzie się ono w niedzielę 15 marca o godzinie 15.00 w Domu
Parafialnym.
Parafia NSPJ w Bydgoszczy zaprasza na Rekolekcje Wielkopostne dla środowisk: akademickich,
nauczycielskich, lekarskich, inżynierskich i twórczych. Terminy Mszy św. i konferencji umieszczone
są na plakacie w gablotce.
Zespół Szkół Katolickich-Pomnik Jana Pawła II – zaprasza kandydatów klasy zerowej i pierwszej na
Drzwi otwarte. Szczegóły w gablotce na plakacie.
W minionym tygodniu zmarli: śp. Zbigniew Orłowski lat 73, ul. Wierzejewskiego 2 oraz śp. Maria
Tomala lat 81, ul. Kwiatkowskiego 4. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie..…

