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Gorzkie Żale w niedziele 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, we wtorek Nabożeństwo do św. Mateusza, a w środę Nowenna do Matki Bożej NP. W sobotę,
księża udadzą się z Komunią św. do chorych.
Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza w poniedziałek 15.03 na Mszę św. o godz. 17.00 i na
spotkanie. Młodych – i nie tylko – zapraszamy na Drogę Krzyżowa w drodze… w sobotę 20.03 udamy
się pieszo do bazyliki św. Wincentego a’Paulo. Wyjście spod naszego kościoła o godz. 16.30. Droga
Krzyżowa zakończy się czuwaniem poświęconym św. Józefowi. Osoby zainteresowane prosimy o
zapisy w zakrystii lub u ks. Henryka (na Messengerze).
W piątek 19.03 w Uroczystość św. Józefa, Msze św. o godz. 7.00, 10,00, 17.00 i 18.00. W czasie Mszy
św. o godz. 10.00 dokonamy rozpoczęcia Roku Jubileuszowego św. Józefa w naszym dekanacie.
Obecni będą wszyscy Księża Proboszczowie i delegacje parafii fordońskich. W czasie Mszy św. o
godz. 18.00 zapraszamy do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Rozpoczynamy kolejny etap budowy prezbiterium. Całościowy koszt materiałów i wykonanych prac
będzie wynosił 96 tyś. zł. Zachęcamy do wsparcia prac budowlanych. Chcielibyśmy serdecznie
podziękować Państwu Joannie i Pawłowi oraz Paniom Alinie i Mirce za ufundowanie cegiełek na
budowę prezbiterium, Bóg zapłać.
Zachęcamy do przekazania 1% na Caritas Diecezji Bydgoskiej lub na Hospicjum bł. Ks. Jerzego
Popiełuszki, informacje w gablotce i w wejściu do kościoła.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o kościołach stacyjnych Roku św. Józefa, raport o
sytuacji Kościoła w 2020 r. oraz relacja z pielgrzymki do Iraku Papieża Franciszka.
Prosimy o przyniesienie do kościoła gałązek wierzbowych tzw. bazi o długości min. 70 cm., które
mają posłużyć do dekoracji ołtarza w Niedzielę Palmową.
Od poniedziałku rozpoczynają się rekolekcje online dla uczniów SP nr 65. Księży, katechetów oraz
uczniów i pracowników SP nr 65 polecamy naszym modlitwom i prosimy o owoce tych rekolekcji.
Wszystkich chętnych mężczyzn zapraszamy na kolejne spotkanie Rycerzy Kolumba, które odbędzie
się w przyszłą niedzielę w kościele św. Łukasza o godz. 17.00.
Kartki do spowiedzi wielkanocnej można odbierać w zakrystii lub Biurze Parafialnym. W przyszłą
niedzielę po Mszach św. będziemy zbierali ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
W minionym tygodniu zmarli: śp. Andrzej Deba l. 67, zam. ul. Rzeźniackiego 10; śp. Mieczysław
Graczkowski l. 75, zam. ul. Golloba 16; ś.p. Henryk Kumor l. 90, zam. ul. Produkcyjna oraz śp.
Henryk Nowak zam. ul. Mieszka I. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie..…

