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Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15, Droga Krzyżowa w piątki dla dzieci o godz. 16.30, dla
dorosłych i młodzieży o godz. 17.30. W poniedziałek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz.
17.30, po Mszy św. o godz. 18.00 adoracja krzyża do 19.30, we wtorek Nabożeństwo do św.
Mateusza, a w środę Nowenna do Matki Bożej NP.
Zapraszamy wszystkich do dobrego przeżycia tego czasu, do czytania Pisma Św., ograniczenia
oglądania telewizji i korzystania z Internetu oraz do niedzielnej rodzinnej modlitwy.
Apostolstwo Żywego Różańca zaprasza w czwartek 11.03 na Mszę św. o godz. 17.00 i na spotkanie.
Młodzież akademicką zapraszamy na kolejne spotkanie Strefy Dialogu online w środę o godz. 20.00,
link do spotkania będzie na stronie parafii. Rodziców młodzieży przygotowujących się do sakramentu
bierzmowania z pierwszych klas ponadpodstawowych wraz z młodzieżą zapraszamy na Mszę św. i na
spotkanie w przyszłą niedzielę o godz. 11.30.
Zachęcamy do przekazania 1% na Caritas Diecezji Bydgoskiej lub na Hospicjum bł. Ks. Jerzego
Popiełuszki, informacje w gablotce i w wejściu do kościoła.
W sobotę będziemy dziękować Bożej Opatrzności za 8 lata posługi Piotrowej Papieża Franciszka,
polecamy go i jego współpracowników naszym modlitwom.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o wątpliwościach w wierze, o wartościach i życiu
religijnym osób starszych oraz o chaosie informacyjnym w sieci.
W przyszłą niedzielę II niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na cele budowlane. W zeszłą
niedzielę zebraliśmy 1370,00 zł. na ogrzewanie kościoła, Bóg zapłać.
Prosimy o przyniesienie do kościoła gałązek wierzbowych tzw. baziami o długości min. 70 cm., które
chcemy wykorzystać do dekoracji ołtarza.
Katolicka Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II zaprasza na dni otwarte 20 marca, dodatkowe

informacje na stronie szkoły i w gablotce.
W ostatnim tygodniu zmarł śp. Jacek Kasendra l. 63, zam. ul. Rodzinna 4. Polećmy go Miłosierdziu
Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie…

