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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

1. Rozpoczynamy święty czas Rekolekcji Wielkopostnych, które są dla nas wołaniem  

o wewnętrzną odnowę naszych serc i o głębokie nawrócenie, które pomoże nam jeszcze 

mocniej, miłością płynącą z Krzyża, kochać Boga i bliźniego. Tak zaplanujmy naszą pracę 

i obowiązki, aby nie zabrakło nas podczas tych rekolekcyjnych dni. Pamiętajmy także o 

zachęceniu do uczestnictwa w rekolekcjach naszych domowników.           

2. Witamy pośród nas księdza dr Marcina Andrzejewskiego z Gniezna, który rozpoczął w 

naszej parafii głoszenie nauk rekolekcyjnych. Życzymy mu, aby dobrze czuł się w naszej 

wspólnocie, a słowo, które Pan Bóg kieruje do nas za jego pośrednictwem, umocniło naszą 

wiarę.  

3. W poniedziałek, wtorek i środę nauki rekolekcyjne dla młodzieży gimnazjalnej o godz. 

9.00, dla dzieci ze szkoły podstawowej o godz. 10.30, zaś dla wszystkich podczas Mszy 

Św. o godz. 18.00. Po nich: w poniedziałek nauka stanowa dla kobiet a we wtorek nauka 

stanowa dla mężczyzn. Szczegółowy plan rekolekcji wywieszony jest w gablocie przed 

kościołem. 

4. Jeszcze dzisiaj o godz. 18.00 nabożeństwo Gorzkich Żali, podczas których kazanie pasyjne 

wygłosi ksiądz rekolekcjonista- ks. Marcin. 

5. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w najbliższy piątek Wielkiego Postu w Opławcu o godz. 

17.00 dla dzieci i 18.00 dla wszystkich, zaś w Smukale o godz. 17.00.  

6. W wigilię Niedzieli Palmowej, tj. 12 kwietnia o godz. 19.30 odbędzie się Bydgoska Droga 

Krzyżowa, która rozpocznie się przed katedrą a zakończy przed Bazyliką Św. Wincentego 

a Paulo. Zachęcamy do udziału i zabrania ze sobą krzyża. 

7. Za tydzień w Niedzielę Palmową podczas każdej Mszy Św. święcenie palm. 

8. W celu ujednolicenia dekoracji z kwiatów Grobu Pańskiego w Niedzielę Palmową będzie 

można złożyć ofiary do puszek na zakup kwiatów. 

9. Za tydzień II niedziela miesiąca. Ofiary zbierane przeznaczamy na cele inwestycyjne. 

10. Dzień spowiedzi parafialnej z udziałem zaproszonych kapłanów przypada dla naszej 

wspólnoty w Wielką Środę, 16 kwietnia. 

11. Już dzisiaj informuję, że liturgia Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku odbędzie się  

o godz. 19.00, natomiast w Wielką Sobotę Msza Święta z rezurekcją zawsze była o godz. 

21.00. W tym roku wyjątkowo, ze względu na przesunięcie w tym dniu czasu, liturgia 

Wielkiej Soboty rozpocznie się o godz. 20.00.Już teraz zachęcam do pięknego przeżycia 

Wielkiego Tygodnia. 

12. W sobotę 12 kwietnia o godz. 9.30 próba dla młodzieży przygotowującej się do 

sakramentu Bierzmowania i świadków, a po niej o godz. 10.30 Spowiedź Św. Sakramentu 

Bierzmowania Ks. Bp Jan Tyrawa udzieli w Wielki Poniedziałek 14 kwietnia na Mszy Św. 

o godz. 17.00. 

13. W Niedzielę Palmową 13 kwietnia w Dolinie Śmierci o godz. 16.00 i 20.00 odbędzie się 

Misterium Męki Pańskiej. 

14. W ubiegłym tygodniu odeszła do Pana Marta Pliszczyńska. 
 

 


