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Rozpoczynamy ostatnie 2 tygodnie Wielkiego Postu. Zastanówmy się jak przeżywamy święty czas
pokuty i umartwienia. Zachęcamy do czytania Pisma Św. oraz do uczestnictwa w nabożeństwie Drogi
Krzyżowej i Gorzkich Żali.
W przyszłą sobotę będziemy przeżywać dzień spowiedzi parafialnej od godz. 9.30 do 11.00 i od 16.30
do 18.00, będą obecni kapłani z innych parafii.
Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15, Droga Krzyżowa w piątki dla dzieci o godz. 16.30, dla
dorosłych o godz. 17.30, a dla młodzieży o 18.30. Po Drodze Krzyżowej spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania z klas I ponadpodstawowych. Od poniedziałku rozpoczynają się rekolekcje online dla
uczniów LO XIII, uczniów oraz pracowników Szkoły polecamy naszym modlitwom.
W poniedziałek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30, we wtorek Nabożeństwo do
św. Mateusza, w środę o 17.00 Msza św. do św. Józefa i Nowenna do Matki Bożej NP. o 17.30.
Również w środę zapraszamy młodzież na Strefę Dialogu online o godz. 20.00. W Niedzielę Palmową
zapraszamy do kościoła na słuchowisko Misterium Meki Pańskiej o godz. 19.00.
W czwartek 25.03 będziemy przeżywać Uroczystość Zwiastowania Pańskiego oraz 17 rocznicę
powstania naszej Diecezji. Msze św. o godz. 7.00, 17.00 i o 18.00, natomiast w niedzielę 28.03 17
rocznica ingresu Ks. Biskupa do naszej katedry. Zachęcamy do modlitwy w intencji Kościoła
Bydgoskiego i Ks. Biskupa Jana.

Kandydatów, pragnących włączyć się w duszpasterstwo mężczyzn w ramach Rycerzy Kolumba
zapraszamy dzisiaj na Mszę św. i na spotkanie w Parafii św. Łukasza o godz. 17.00.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o aktualności przesłania ks. Blachnickiego, o
postawie Polaków wobec cudzoziemców oraz o pięknym przesłaniu ikon.
We wtorek rozpoczniemy prace przy budowie prezbiterium, przepraszamy za utrudnienia. W zeszłą
niedzielę zebraliśmy 7450 zł. na cele budowlane, Bóg zapłać. Po Mszy św. będziemy zbierali ofiary
na dekorację do Grobu Pańskiego.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Andrzej Dziuba l. 65, zam. ul. Kwiatkowskiego 6; śp. Marek
Zmudziński l. 64, zam. ul. Szancera 5; śp. Andrzej Słupikowski l. 72, zam. ul. Zarembiny 21 oraz śp.
Magdalena Rosik, niemowlę z ul. Golloba. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz
Panie… Pomódlmy się również za rodziców Magdaleny, Pod Twoją obronę….

