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1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne. W tym 

roku poprowadzi je o. Michał Nowak z naszego franciszkańskiego klasztoru w 

Gdyni. Msze Św. z kazaniem będą sprawowane w poniedziałek i wtorek o godz. 

10.00, 16.30 dla dzieci i o godz. 18.00. We wtorek podczas Mszy Św. o godz. 

10.00 udzielimy sakramentu namaszczenia chorych. Dniem spowiedzi będzie wtorek, 

sakrament spowiedzi będzie sprawowany pół godz. przed każdą Mszą Św.  Prosimy o 

skorzystanie ze spowiedzi w tym czasie poza Eucharystią. Szczegółowy program  

rekolekcji znajduje się na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła oraz na stronie inter-

netowej naszej parafii. Ofiary na potrzeby wspólnoty klasztoru w którym pracuje 

ojciec rekolekcjonista będą zbierane na tacę w poniedziałek i wtorek.  

 

2. W bieżącym tygodniu przypada pierwszy czwartek kwietnia, zapraszamy na na-

bożeństwo powołaniowe o godz. 17.40.  

 

3. W tym tygodniu w piątek ok. godz. 18.30 odbędzie się Droga Krzyżowa ulicami na-

szego miasta. Organizatorem Drogi Krzyżowej w tym roku jest klasztor. Gorzkie Żale – 

z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.15. 

 

4. Ofiary na kwiaty do Grobu Bożego można składać do puszki przy krzyżu adora-

cyjnym. W intencji ofiarodawców będzie odprawiona Msza Św. rezurekcyjna.  

 

5. W przyszłym tygodniu Niedzielą Palmową, rozpoczniemy Wielki Tydzień. Poświęcenie 

palm odbędzie się podczas każdej Mszy Św., natomiast uroczystego poświęcenia palm z 

procesją dokonamy na placu kościelnym przed Mszą św. o godz. 9.30.  

 

6. Dobiega końca konkurs na najładniejszą i najwyższa palmę wielkanocną. Prace można 

przynosić do najbliższego piątku. Natomiast w Niedziele Palmową podczas Mszy Św. o 

godz. 11.00 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród. 



 

 

7. Tydzień temu przeprowadziliśmy zbiórkę ofiar do puszek na utrzymanie naszej Jadło-

dajni im. bł. Rafała Chylińskiego, na ten cel zebraliśmy 3240 zł. Za złożone ofiary skła-

damy serdeczne Bóg zapłać. 

 

8. W przedsionku kościoła można nabyć baranki wielkanocne z białej czekolady w cenie 

10 zł. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na wsparcie dzieł prowadzonych przez 

Caritas Diecezji Włocławskiej. 

9. W ostatnim czasie otrzymaliśmy dotację w wysokości 150 tys. zł. z Urzędu Marszał-

kowskiego w Bydgoszczy na kontynuację remontu ogrodzenia kościelnego. Wkład wła-

sny do tej dotacji wyniesie 35 tys. zł. W tym roku zostanie wyremontowana połowa 

ogrodzenia od ulicy św. Jana Pawła II. 

10. Pragniemy poinformować, że Komunia Święta Rocznicowa dla obydwu grup odbę-

dzie się w pierwszą niedzielę maja o godz. 11.00.  

11. W ostatnim tygodniu odeszli do Pana śp. Genowefa Korpusińska lat 86 oraz Daniela 

Ludwicka lat 98             Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszyst-

kim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


