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Zapraszam na przeżywanie wielkopostnych nabożeństw: Droga Krzyżowa dla dzieci w każdy piątek o
godz. 17.30, a dla młodzieży i dorosłych po Mszy św. o godz. 18.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali, z
kazaniem pasyjnym, w każdą wielkopostną niedzielę o godz. 17.15.
Rekolekcje Wielkopostne, w tym roku, w naszej parafii przeżywamy w zmienionej formule.
Ze względu na epidemiczne ograniczenia wsłuchujemy się w rekolekcyjne rozważania w 3 kolejne
niedziele Wielkiego Postu: w 2 Niedzielę Wielkiego Postu (28.02) nauki rekolekcyjne podczas
każdej mszy św. głosił Ks. dr Marcin Jiers – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii
Diecezjalnej oraz Rzecznik Prasowy Diecezji Bydgoskiej; dziś, w 3 Niedzielę Wielkiego
Postu (7.03) – nauki rekolekcyjne głosi ks. Piotr Wachowski – Diecezjalny Duszpasterz
Młodzieży, Diecezjalny Duszpasterz Akademicki DA „Martyria”, a w 4 Niedzielę Wielkiego
Postu (14.03) – rozważania rekolekcyjne poprowadzi ks. Jacek Bryś, duszpasterz młodzieży
oraz wikariusz parafii pw. Św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu; kościoła
położonego na Nadwarciańskim Szlaku Drogi Św. Jakuba, na terenie Archidiecezji
Gnieźnieńskiej. MSZE ŚW. O GODZ. 10.00 BĘDĄ TRANSMITOWANE NA PARAFIALNYM
KANALE YOUTUBE.
W ubiegłym tygodniu przeżywaliśmy Niedzielę Misyjną - Dziękuję wszystkim za włączenie się w
akcję zbiórki zużytego elektrosprzętu dla najuboższych mieszkańców krajów misyjnych. Również ks.
Artur bardzo serdecznie dziękuję, za pamięć o Jego misyjnej działalności w Kazachstanie. Z
dobrowolnych ofiar na cele misyjne, zebraliśmy do puszek 520 zł.
Spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania – w
najbliższy czwartek, 11.03, po mszy św. o godz. 18.00.
Spotkanie formacyjne dla dzieci przygotowujących się do Uroczystości I Komunii Św. - w
sobotę, 13.03, o godz. 10.00 w kościele.
Chorych naszej parafii, z posługą sakramentalną przed Świętami Wielkiej Nocy – na
indywidualne zgłoszenia – odwiedzimy 26.03 (piątek) od godz. 7.30.
Spowiedź św. wielkanocną przeżywać będziemy w naszej parafii, w sobotę, 27.03 (przed Niedzielą
Palmową) w godz. od 9.00 do 10.00 oraz od 16.00 do 18.00. Jednocześnie od 22.03, od poniedziałku
do piątku, 26.03, będzie okazja do spowiedzi św. pół godziny przed każdą mszą św.
Msza św. w Intencji Małżeństw Starających się o Potomstwo – jutro, w poniedziałek, 8.03,
podczas mszy św. o godz. 18.00. Zapraszamy do tej ważnej, wyjątkowej modlitwy.
W najbliższą niedzielę, 14.03, jak w każdą 2 niedzielę miesiąca, w naszej parafialnej
wspólnocie, podczas mszy św. o godz. 10.00, modlitwa w intencji Jubilatów Małżeńskich z
miesiąca marca. Intencje modlitewne za małżonków można zgłaszać indywidualnie w zakrystii lub
przez specjalny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej.
W najbliższą niedzielę, jak w każdy 14 dzień miesiąca, podczas mszy św. o godz. 18.00

modlitwa w intencji zmarłych spoczywających na tych cmentarzach, zmarłych z naszej
parafii spoczywających na innych cmentarzach, zmarłych z naszej parafii w ostatnim czasie,
zmarłych budowniczych i ofiarodawców oraz w intencji +ks. Prałata Eugeniusza
Barełkowskiego, budowniczego i pierwszego proboszcza.
Ze względu na to, że jest z nami ks. Piotr, możemy przyjąć więcej intencji mszalnych. Kto
byłby zainteresowany zamówieniem mszy św. zapraszamy po każdej mszy św. do zakrystii lub w
biurze parafialnym. Jest też możliwość przesłania prośby przez specjalny formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej. Zmienił się również nr telefonu do kontaktu z Parafią. Teraz jedynym numerem
obowiązującym jest: 519 317 777.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; a także o zmarłych
budowniczych i ofiarodawcach tej świątyni oraz pierwszym Proboszczu i budowniczym tego kościoła
+ks. Prałacie Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

