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W tym tygodniu rozpoczynamy w liturgii Kościoła Wielki Post. Środa Popielcowa rozpoczyna
okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt
Paschalnych. W Środę Popielcową – zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego - obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko
jeden - do syta). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem
o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. Msze św. z posypaniem głów popiołem
o godz. 7.00, 8.00, 17.00 i 19.00. Składka z tego dnia tradycyjnie przeznaczona jest na hospicja
Diecezji Bydgoskiej. Zapraszam na przeżywanie wielkopostnych nabożeństw: Droga Krzyżowa dla
dzieci w każdy piątek o godz. 17.00, a dla młodzieży i dorosłych po Mszy św. o godz.
18.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą wielkopostną niedzielę o godz. 17.15.
W tym tygodniu przypada I Piątek Miesiąca. Okazja do spowiedzi św., zwłaszcza dla dzieci i
młodzieży, od godz. 16.00.
Chroych, z posługą sakramentalną, odwiedzimy w piątek, 4.03, od godz. 7.30
W sobotę, 5.03 - Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do uroczystości I Komunii św. w
kościele o godz. 10.00.
W najbliższą sobotę, 5.03, przeżywamy I Sobota Miesiąca. O godz. 8.00 Msza św. wspólnoty
Matek Żywego Różańca, połączona z naszą parafialną modlitwą przebłagalną – modlitwą
różańcową - przez Niepokalane Serce NMP, przed Najświętszym Sakramentem.
Dziś oraz w Środę Popielcową, zgodnie z prośbą Przewodniczącego Episkopatu Polski ks.
Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego oraz ks. Bp Krzysztofa Włodarczyka, ordynariusza
Diecezji Bydgoskiej, zbiórka do puszek, na dobrowolne ofiary na rzecz Ukrainy i wszystkich
ofiar tragicznych wydarzeń na jej terenie. Możemy jednocześnie udzielić wsparcia
pomocowego za pośrednictwem Caritas Polska. Ojciec Święty, Franciszek, zaprasza nas,
abyśmy post w Środę Popielcową ofiarowali w intencji pokoju.
Przeżywaliśmy 3 Niedziela Miesiąca – w naszej Parafii to dzień szczególnej modlitewnej pamięci o
wszystkich dobroczyńcach, którzy duchowo, modlitewnie i materialnie wspierają dzieła
podejmowane przez parafialną wspólnotę. Składka z tej niedzieli przeznaczona jest w całości na cele
remontowo-inwestycyjne. Tym razem zebraliśmy 3120 zł. Za każdy gest życzliwości i ofiary,
wpłacane również bezpośrednio na konto parafialne, BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ.
Tworzymy w naszej parafii grupę pod nazwą: „MAJSTER DLA SENIORA”. Wielu seniorów,
mieszkających na terenie naszej parafii boryka się z domowymi usterkami, których nie są w stanie
naprawić samodzielnie. Zepsuty kran, przepalona żarówka czy nieszczelne okna, udrażnianie
odpływów i toalet oraz napraw elektrycznych np.: wymianie gniazdek, zwarciach instalacji
elektrycznej, wymianie dzwonków do drzwi lub żarówek. Pomoc nieodpłatna. Kontakt osób
zainteresowanych pomocą, a zwłaszcza jej potrzebujących pod nr tel: 519 317 777.
Zapraszamy na spotkania – próby naszego PARAFIALNEGO CHÓRU. Mile widziani stali

chórzyści, a także wszyscy chętni, pragnący podzielić się swoim talentem wokalnym. Spotkanie w
każdy czwartek, o godz. 18.30 w sali parafialnej.
Dzieci zapraszamy do naszej parafialnej, Dziecięcej Scholi. Spotkania w każdą sobotę,
połączone z warsztatami plastycznymi, o godz. 10.30 w sali parafialnej.
Przypominam o tygodniowych, parafialnych nabożeństwach: w środę o godz. 7.00, Msza św.
przez wstawiennictwo św. Judy Tadeusza. Jest patronem od spraw trudnych i
beznadziejnych. Kartki z intencjami – prośbami do św. Judy Tadeusza można zostawić w koszyku
pod chórem. Będą odczytywane na początku mszy św. Intencje modlitewne do św. Judy Tadeusza,
można zamawiać również przez specjalny formularz na stronie internetowej Parafii. Również w środy
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy św. o godz. 18.00 (kartki z intencjami można
wcześniej włożyć do koszyka pod chórem oraz wysłać przez specjalny formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej parafii); adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek, od godz. 16.00
do 18.00; Koronka do Bożego Miłosierdzia, w piątek po mszy św. o godz. 18.00. W niedzielę o godz.
7.30 wymienianki roczne za naszych bliskich zmarłych, a po nich Godzinki ku czci Matki Bożej.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; z naszej parafialnej wspólnoty
odeszli do wieczności: +Anna Rospłochowska, lat 92, zam. ul. Powstania Listopadowego 7; +Grażyna
Urbańska, lat 64, zam. ul. Podchorążych 27; +Ryszard Bednarek, lat 60, zam. ul. Skromna 4 oraz
+Władysława (k) Kanabaja, lat 93, zam. ul. Powstańców Warszawy 3/2; 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!

