14.03.2021
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Zapraszamy tradycyjnie na nabożeństwo Gorzkich Żali na godz. 18.00 wraz
z kazaniem pasyjnym. Zapraszamy szczególnie te osoby, które nie były jeszcze
ani razu.
2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 17.30 dla wszystkich. Serdecznie
zachęcamy do udziału, za który można zyskać odpust zupełny.
3. W każdą środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
a w czwartek nowenna do Jezusa Przemienionego. Natomiast w piątek o godz.
20.00 różaniec mężczyzn w kościele.
4. W piątek 19 marca Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP, Patrona Kościoła
Powszechnego. Zapraszamy na Mszę Św. Tego

dnia nie obowiązuję

wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych.
5. W piątek po Mszy Św. wykład ks. prof. Bogdana Czyżewskiego, który omówi
postać Teresy Neumann w ramach cyklu nt. cudów eucharystycznych.
6. Zapraszamy do udziału w Bydgoskiej Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, która
wyruszy w piątek 26 marca o godz. 21.00 z parafii Św. Mikołaja w Fordonie,
a zakończy się w naszej parafii. Zapisy przez stronę internetową EDK. Szczegóły
w internecie. Do wyboru będą dwie trasy: dłuższa (41 km) i krótsza (30 km).
7. Rekolekcje parafialne rozpoczynamy od przyszłej niedzieli, które będą trwały do
środy 24 marca. Nauki rekolekcyjne wygłosi ks. prof. Bogdan Czyżewski. Nauki
rekolekcyjne w niedzielę podczas każdej Mszy Św., a w poniedziałek wtorek
i środę podczas Mszy Św. o godz. 10.00 i 18.00 (do wyboru). Szczegóły na
plakacie.
8. Dzisiaj druga niedziela miesiąca. Zbieramy ofiary na cele inwestycyjne parafii.
Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
9. U ministrantów można nabyć „Przewodnik Katolicki” i „Niedzielę”.
10.W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Lucynę
Szymanowską, lat 83, z ul. Krynickiej, której pogrzeb będzie we wtorek na
cmentarzu nowofarnym o godz. 12.00 oraz Śp. Antoniego Bartosiaka, lat 80, z ul.
Sanatoryjnej. Pan Antoni, jako kościelny, przez wiele lat przygotowywał kościół
do liturgii w niedzielę i święta. Polećmy naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu,
wieczny odpoczynek…

