
25.03.2012  
     OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
1. Rozpoczynamy święty czas Rekolekcji Wielkopostnych, które są dla nas wołaniem  

o wewnętrzną odnowę naszych serc, są wołaniem o głębokie nawrócenie, które pomoże 

nam jeszcze mocniej, miłością płynącą z Krzyża, kochać Boga i bliźniego. Niech nas  nie 

zabraknie podczas tych świętych dni. Spróbujmy tak zaplanować naszą pracę i obowiązki, 

abyśmy wygospodarowali czas na słuchanie Bożego Słowa. Pamiętajmy także  

o zachęceniu do uczestnictwa w rekolekcjach naszych domowników.            

2. Witamy pośród nas księdza Piotra Wachowskiego, naszego dawniejszego praktykanta, 

który rozpoczął w naszej parafii głoszenie nauk rekolekcyjnych. Życzymy mu, aby tak jak 

zawsze dobrze czuł się w naszej wspólnocie, a słowo, które Pan Bóg kieruje do nas za 

Jego pośrednictwem, umocniło naszą wiarę.  

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, a po nich: 

a. w poniedziałek nauka stanowa dla rodzin i starszych 

b. we wtorek nauka stanowa dla młodzieży uczącej się i pracującej 

Szczegółowy plan rekolekcji wywieszony jest w gablocie przed kościołem. 

3. Zapraszam dzisiaj szczególnie na nabożeństwo Gorzkich Żali. Nabożeństwo Drogi 

Krzyżowej w najbliższy piątek Wielkiego Postu w Opławcu o godz. 16.00 dla dzieci  

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

4. Choć dziś przypada Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, liturgicznie 

dzień ten przeniesiony jest na jutrzejszy poniedziałek. 

5. W wigilię Niedzieli Palmowej, tj. 31 marca o godz. 19.30 rozpocznie się Bydgoska Droga 

Krzyżowa na Wyspie Młyńskiej. Zachęcam do licznego udziału i zabrania ze sobą krzyża. 

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

wspólnoty w Wielkim Tygodniu, w środę 4 kwietnia. 

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

można złożyć ofiary do puszek na zakup kwiatów. 

8. Jałmużnę postną można składać do skarbony Św. Antoniego. 

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

10. Już dzisiaj informuję, że liturgia Wielkiego czwartku i Wielkiego Piątku odbędzie się  

o godzinie 19.00, natomiast w Wielką Sobotę z rezurekcją o 21.00. Już teraz zachęcam do 

pięknego przeżycia Wielkiego tygodnia. 

11. Trwają prace przy montażu instalacji grzewczej. Obecnie montowane są na chórze 

nagrzewnice i wentylator, które będą podawały ciepło do kanałów wentylacyjnych. Jak 

widać postępują również prace na wieży, która została obłożna styropianem, nałożony jest 

już klej i siatka. W tym tygodniu będzie wykonane tynkowanie i malowanie wieży. 

Wszystkie prace wykonujemy w systemie Caparol. W dalszym ciągu proszę o składanie 

specjalnych ofiar na ten cel. W tym tygodniu wpłynęło 1000 zł od trzech rodzin (na konto 

parafialne i w kopercie). Serdecznie dziękuję. 
 
Zapowiedzi przedślubne III: 

Beata Staszak, zam. Radziejów, stanu wolnego 

Paweł Józef Cieciura, zam. Bydgoszcz, ul. Letniskowa, stanu wolnego 

Daria Magdalena Pasieka, zam. Bydgoszcz, ul. Meysnera, stanu wolnego 

Mariusz Piotr Szczechura, zam. Bydgoszcz, ul. Smukalska, stanu wolnego 

Zapowiedzi przedślubne II 

Agata Gollob – stanu wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Opławiec 

Maciej Stanisław Zieliński – stanu wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Kruczkowskiego 


