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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 3 Niedzielę Wielkiego Postu
(20.03) nauki rekolekcyjne podczas każdej mszy św. głosić będzie Ks. Marek Januchowski,
wikariusz parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity z Cascii w Bydgoszczy-Fordonie
oraz kapelan wojskowy, duchowo opiekujący się żołnierzami Wojsk Terytorialnych w
Grudziądzu. Msza św. o godz. 10.00 jest transmitowana na parafialnym kanale YouTube.
W przyszłym tygodniu, 20.03, 3 niedziela miesiąca - w naszej parafii, to dzień szczególnej
modlitwy w intencji dobroczyńców i ofiarodawców, którzy duchowo i materialnie wspierają
dzieła podejmowane przez nasza wspólnotę. Składka w całości przeznaczona jest na cele
remontowo – inwestycyjne.
W poniedziałek, 14.03, nasza parafialna modlitwa podczas mszy św. o godz. 18.00, w
intencji zmarłych spoczywających na tych cmentarzach, zmarłych z naszej parafii
spoczywających też na innych cmentarzach, zmarłych budowniczych i ofiarodawców naszej
parafialnej wspólnoty oraz za + ks. Prałata Eugeniusza Barełkowskiego, pierwszego
proboszcza i budowniczego tej świątyni.
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.
Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „MARTYRIA” wraz ze wspólnotami
Sanktuarium Królowej Męczenników w Bydgoszczy zaprasza na XXI Misterium Męki
Pańskiej pod hasłem „Pieśń o winnicy”. Wydarzenie odbędzie się w Niedziele Palmową,
10.04.2022, na terenie fordońskiej Doliny Śmierci o godz. 16.00 i 20.00.
Zapraszamy do udziału w DRODZE KRZYŻOWEJ ULICAMI BYDGOSZCZY "DOSTĘPNY", która
wyruszy w PIĄTEK 1.04 o godz. 19:30 spod Katedry Bydgoskiej w kierunku Bazyliki Wincentego
a’Paulo.
Wielki Post to czas przeżywania spotkania z Panem Jezusem podczas drogi krzyżowej, która
jest celebrowana w bardzo różnorodnych formach. Rowerowa Brzoza, Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży oraz Zespół Szkół Katolickich Pomnik Jana Pawła II zapraszają
do udziału w biegowo-rowerowej drodze krzyżowej (rower lub bieg, dwa dystanse do wyboru: 21
i 42 km). Rozpoczęcie w piątek 25 marca o godz. 20.00 przy bydgoskiej katedrze. Startujemy po
błogosławieństwie Księdza Biskupa. Zapisy i szczegółowe informacje na www.rowerowabrzoza.pl

Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych odbędą się u ojców Jezuitów w Bydgoszczy
przy Pl. Kościeleckich w dniach 27 – 29.03.2022. Początek rekolekcji w niedzielę 27.03 o godz.
17.00.
Parafia św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity w Bydgoszczy Fordonie od 18 do 22 marca gościć
będzie Figurę św. Michała Archanioła z cudownej Groty Objawień na Gargano. Mszy św. z
powitaniem Figury, będzie przewodniczył ks. Biskup ordynariusz Krzysztof Włodarczyk, w piątek,
18.03, o godz. 17.30. Zakończenie Nawiedzenia Figury 22 marca o godz. 18.00 z poświeceniem figur
św. Michała, a także róż ku czci św. Rity.
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; 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!

