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W środę 25.03 będziemy przeżywać Uroczystość Zwiastowania Pańskiego oraz 16 rocznicę
powstania naszej Diecezji. Msze św. o godz. 7.00, 17.00 i o 18.00, natomiast w sobotę 28.03 16
rocznica ingresu Ks. Biskupa do naszej katedry. Zachęcamy do modlitwy w intencji naszego Kościoła
Bydgoskiego i Ks. Biskupa Jana.
Przypominamy, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce oraz stosując się do
rozporządzeń organów państwowych, które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób,
w tej wyjątkowej sytuacji, do kościoła w niedzielę zapraszamy przede wszystkim te rodziny i osoby,
które mają zamówione intencje Mszy św. Wszystkich Parafian, zgodnie z zaleceniem Episkopatu
Polski, zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
Ks. Biskup udzielił dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej, jednocześnie zachęca do
osobistej modlitwy i uczestnictwa we Mszy św. przez środki masowego przekazu.
Przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz
zachęcamy - wyciągamy lewą lub prawą dłoń; Pana Jezusa kapłan kładzie na dłoni a prawą lub lewą
ręką bierzemy i przy kapłanie wkładamy do ust i spożywamy, przechodzimy na miejsce i adorujemy
Chrystusa Eucharystycznego.
Msze św. niedzielne w tą niedzielę, będą odprawiane co pół godziny wg następującego porządku:
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30 i 18.00. Natomiast od przyszłej w niedzielę 29.03
wracamy do zwykłego harmonogramu odprawiania Mszy św. o 8.00, 10,00, 11.30, 13.00 i 18.00.
Spowiedź św. 20 min przede Mszą św. Znak pokoju przekazujemy przez skinienie głowy, nie
podajemy rąk. Kropielnice na ten czas zostały usunięte, ale wchodząc do świątyni przyklękamy i
czynimy znak krzyża.
Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej w Internecie, w
telewizji lub radio. Wszystkie spotkania parafialne również są zawieszone do odwołania. W
poniedziałek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30, we wtorek Nabożeństwo do św.
Mateusza o 17.30 a w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Polecamy elektroniczną wersję Przewodnika Katolickiego.
W minionym tygodniu zmarł śp. Julian Łucki-Ott l. 88, zam. ul. Golloba 16. Polećmy go Miłosierdziu
Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie..…

