Ogłoszenia Duszpasterskie
na V Niedzielę Wielkiego Postu
1. Dzisiaj, jak w każdą niedzielę Wielkiego Postu na godz. 1715
zapraszamy na Gorzkie Żale połączone z kazaniem pasyjnym. Msza św.
po Gorzkich Żalach o godz. 1800 – bez kazania.
2. We wtorek o godz. 1900 – spotkanie uczestników pielgrzymki
samolotowo – autokarowej do Lourdes, która będzie miała miejsce
w dniach od 27 kwietnia do 4 maja br.
3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek, natomiast po Mszy św. wieczornej –
spotkanie Kręgu Biblijnego.
4. W czwartek o godz. 1600 – spotkanie Parafialnego Klubu Seniora,
o godz. 1630 – katecheza sakramentalna dla dzieci
pierwszokomunijnych, o godz. 1900 – spotkanie Wspólnoty
Modlitewno – Ewangelizacyjnej Emaus.
5. W piątek o godz. 1500 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja
Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 1620.
Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 1630, a dla dorosłych i młodzieży
po Mszy św. o godz. 1800.
O godz. 1700 – Msza św. zbiorowa za zmarłych
6. W sobotę kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.
Chorych można zgłaszać w Biurze Parafialnym.
7. Najbliższa niedziela to Niedziela Palmowa. Podczas każdej Mszy św.
święcić będziemy palmy, natomiast Mszę św. o godz. 930 rozpoczniemy
procesją z palmami wokół kościoła. Przed Mszą św. o godz. 930, 1100
i 1230 pod chorem, będzie można nabyć palmy oraz ozdoby świąteczne
wykonane przez uczestników Domu Dziennego Pobytu.
8. Również w przyszłą niedzielę – zbiórka do puszek na kwiaty do Grobu
Pańskiego. Jeśli ktoś pragnie ofiarować kwiaty to prosimy, aby były one
koloru białego.
9. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza, przeznaczona na cele
inwestycyjne naszej parafii.
10. W Biurze Parafialnym w godzinach urzędowania można pobierać
kartki do spowiedzi wielkanocnej.
11. Spowiedź Wielkanocna z udziałem zaproszonych księży w Wielką
Środę, 17 kwietnia w godzinach od 1600 do 1800.
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oraz w środę i piątek od 1000 do 1200

Nr 1100
07.04.2019 r.

Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta
Tradycją lat ubiegłych w piątek przed Niedzielą Palmową tj. 12 kwietnia
zostanie odprawiona Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta: Klasztorną,
Szkolną, Małogroblową, Mickiewicza, Sienkiewicza, Skłodowskiej-Curie,
Młyńską, Plantami wzdłuż Trynki i Kosynierów.
Rozpoczęcie Drogi Krzyżowej o godz. 1630 na dziedzińcu Muzeum przy
kościele Ducha Świętego, a zakończenie Mszą św. w kościele
Niepokalanego Serca NMP bezpośrednio po Drodze Krzyżowej.
Mieszkańców naszej parafii zachęcamy nie tylko do udziału w Drodze
Krzyżowej, ale również do niesienia krzyża od stacji III do stacji IV.

XIX Misterium Męki Pańskiej
Dnia 14 marca w Niedzielę Palmową o godz. 2000 w Bydgoszczy Fordonie
będzie miało miejsce XIX Misterium Męki Pańskiej. Hasło tegorocznego
wydarzenia: „Przyjacielu...” jest zaproszeniem, by odkryć tę prawdę, że Bóg
wychodzi nam na spotkanie i każdemu z nas mówi: Przyjacielu.
Parafia nasza organizuje wyjazd na to piękne i wielkie wydarzenie. Koszt
wyjazdu – 20 zł. Zapisy – w Biurze Parafialnym. Wyjazd o godz. 1800
sprzed naszego kościoła. Zbiórka przy organistówce.

Fizjoterapia dla seniora i jego opiekuna
Dom Dziennego Pobytu działający przy naszej parafii zaprasza na spotkanie
z cyklu: „Nasi Seniorzy – jak wspierać osoby starsze i niesamodzielne na
co dzień”. Temat spotkania: „Fizjoterapia dla seniora i jego opiekuna – jak
uchronić się przed niepełnosprawnością ruchową.”
Podczas spotkania poruszone będą następujące tematy:
 Rwa kulszowa – jak ją rozpoznać, jak ją odróżnić od lumbago, jak z nią
postępować?
 Jak masaż klasyczny wpływa na narządy ruchu i układy organizmu takie
jak m.in. mięśniowy, krążenia, pokarmowy, oddechowy i inne?
 Jak i w jakim celu wykonywać ćwiczenia z kijkami, izometryczne, z
ciężarkami oraz oporowe z użyciem taśmy?
 Jakie ćwiczenia można wykonywać w domu bez specjalistycznych
przyrządów?
W trakcie trwania spotkania będziecie mieli Państwo możliwość wykonania
omawianych ćwiczeń oraz zadania nurtujących Was pytań oraz wymiany
spostrzeżeń i doświadczeń.
Na spotkania w szczególności zapraszamy: opiekunów osób
niesamodzielnych, pracowników wykonujących funkcje opiekuńcze, osoby
starsze, wszystkich zainteresowanych tematem.
Data i miejsce spotkania: 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1600,
sala Domu Dziennego Pobytu przy kościele św. Maksymiliana Kolbego,
ul. Wyspiańskiego 1-3.
INTENCJE 08.04.2019 r. – 14.04.2019 r.
Poniedziałek – 08.04.2019 r.
700
+ Teresa Błażyńska – gregorianka
830
1800
+ Józef Sikorski (w 3 r. śm.), zmarli rodzice z obojga stron i rodzeństwo
00
18
+ Brat Stanisław Ojdowski oraz zmarli z rodziny
1800
+ Jan i Stefania Broniewscy oraz mama Maria Jaranowska
Wtorek – 09.04.2019 r.
700
+ Teresa Błażyńska – gregorianka
830
1800
+ Lucyna Stanczewska (w 2 r. śm.)
1800
+ Urszula Sulek (w 4 r. śm.) i zmarli rodzice z obojga stron
Środa – 10.04.2019 r.
700
+ Teresa Błażyńska – gregorianka
30
8

1800
+ Marek Bartnicki (w r. śm.)
1800
+ Grażyna Pękała - Janik – popogrzebowa
1800
+ Fryderyk Gaj
Czwartek – 11.04.2019 r.
700
+ Teresa Błażyńska – gregorianka
30
8
+ Mąż Jan Mądry (w 8 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron oraz o Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy
1800
+ Tadeusz (w 12 r. śm.)
1800
+ Dziadkowie: Wanda i Aleksy Zielińscy
Piątek – 12.04.2019 r.
700
+ Teresa Błażyńska – gregorianka
830
1700
Msza św. zbiorowa za zmarłych
00
18
+ Dorota Lasecka – popogrzebowa
1800
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Ireny
i Zygmunta Grzegorzewicz w 50 rocznicę ślubu
Sobota – 13.04.2019 r.
700
+ Helena (w 32 r. śm.) i Zygmunt (w 4 r. śm.) Kurpiewscy oraz zmarli
z rodziny
830
+ Teresa Błażyńska – gregorianka
1800
+ Rodzice: Marianna, Antoni, Zofia oraz dziadkowie z obojga stron
00
18
+ Mama Wanda (w 25 r. śm.), tata Dionizy Łukasik oraz Helena Linkner
i Zofia Sumińska
1800
+ Cecylia i Bernard Cherek i zmarli z rodziny
Niedziela – 14.04.2019 r.
700
930
+ Ryszard Szymański (w dniu urodzin i w 3 r. śm.)
930
Rodziny Szensztackie
30
9
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Katarzyny i Michała
w 15 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa oraz o łaski dla córek:
Natalii i Klaudii – intencja od mamy
1100góra + Teresa Błażyńska – gregorianka
1100dół + Syn Konrad (w 10 r. śm.)
1230
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Jana z okazji 40 rocznicy ślubu
i potrzebne łaski dla ich dzieci z rodzinami
1230
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i Dary
Ducha Świętego dla Marysi z okazji 15 urodzin
1500
+ Jadwiga Bylicka (w 10 r. śm.) – intencja od opiekunki Marii
1500
+ Rozalia Tarkowska (w 5 r. śm.) i zmarli z rodziny
00
16
Msza św. w NFRR
1800
+ Syn Patryk Słupkowski (w 4 r. śm.)

