Ogłoszenia parafialne
1 Niedziela Wielkiego Postu
4 marca 2022
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 z
kazaniem pasyjnym, w każdą wielkopostną niedzielę o godz. 17.15.
Rekolekcje Wielkopostne - podobnie jak w roku ubiegłym, wsłuchiwać się będziemy w
rekolekcyjne rozważania w 3 kolejne niedziele Wielkiego Postu: w 2 Niedzielę Wielkiego Postu
(13.03) nauki rekolekcyjne podczas każdej mszy św. głosić będzie Ks. Krzysztof Buchholz,
proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. Msza św. o godz.
10.00 jest transmitowana na parafialnym kanale YouTube.
Zgodnie z przesłaniem na Wielki Post, ks. Biskupa Krzysztofa Włodarczyka, zostały przez
niego ustanowione tzw. „kościoły stacyjne”, w których wierni słuchać będą słowa Bożego, trwać
będą na modlitwie, będą podejmować post, a w czasie celebracji Eucharystii składać będą ofiary dla
najbardziej potrzebujących. Takim „kościołem stacyjnym”, 12.03 (w najbliższą sobotę) jest również
nasza świątynia. Już dziś zapraszam do takiego wielkopostnego zatrzymania się i modlitwy osobistej.
Od godz. 10.30 będziemy trwali na adoracji Najświętszego Sakramentu. O godz. 12.00, modlitwa
Anioł Pański z odmówieniem modlitwy różańcowej. Koronka do Bożego Miłosierdzia i specjalne
nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 15.00. Okazja do spowiedzi św. będzie od godz. 13.00 do
15.00 oraz od godz. 16.00 do 18.00. Msza parafialna o godz. 18.00. Natomiast o godz. 20.00,
specjalna Msza św. w intencji Ukrainy i pokoju, z udziałem, pochodzącego z Ukrainy, ks. Romana
Narytnyka, proboszcza greckokatolickiej parafii pw. św. Michała Archanioła w Bydgoszczy. Naszą
modlitwę zakończymy Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. Serdecznie zapraszam do tego
niezwykłego przeżycia, tak ważnego i potrzebnego, nam i światu wokół nas.
W sobotę, 12.03, spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. o godz. 10.00
w kościele.
We wtorek, 8.03, o godz. 18.00, Msza św. w Intencji Małżeństw Starających się o
Potomstwo. Zapraszam do tej wyjątkowej modlitwy.
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
odeszła do wieczności: +Iwona Kowalska, lat 62, zam. ul. Powstania Listopadowego 9; 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!

