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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, 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 10.03 na Mszę św. o godz. 17.00 i na spotkanie.
W poniedziałek zapraszamy na spotkanie studentów w ramach duszpasterstwa akademickiego Strefa
Dialogu o godz. 20.00, w środę spotkanie dla młodzieży w wieku licealnym w ramach KSM-u o godz.
19.00, a w czwartek spotkanie oazy młodzieżowej dla uczniów z klas 6-7 o godz. 18.30. Bierzmowani
z klas 8 będą mieli spotkanie w piątek o godz. 18.30.
W niedzielę będziemy dziękować Bożej Opatrzności za 9 lata posługi Piotrowej Papieża Franciszka,
polecamy go i jego współpracowników naszym modlitwom.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o deficycie prawdy, o kościołach stacyjnych w
Bydgoszczy oraz o tym, że chrześcijanin nie może nienawidzić.
W przyszłą niedzielę II niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na cele budowlane. W zeszłą
niedzielę zebraliśmy 15 tyś. zł. na pomoc Ukrainie, Bóg zapłać. Po Mszy św. będziemy zbierali ofiary
na Caritas naszej Diecezji.
Katolicka Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II zaprasza na dni otwarte w soboty 19 i 26.03 od godz.
10.00 do 13.00, dodatkowe informacje na stronie szkoły i w gablotce. Drzwi otwarte do I Liceum
Katolickiego będą w sobotę 26.03 w tych samych godzinach.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Tadeusz Strehlau l. 72, zam. ul. Zurna 1 oraz śp. Jacek Kukulski l.
72, zam. ul. Zarembiny 25. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie…

