OGŁOSZENIA PARAFIALNE
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Dziękujemy Matce Przenajświętszej za spotkanie każdego z nas, naszych rodzin i całej
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wspólnoty w Jej Jasnogórskim Wizerunku. Słowa nie są w stanie wyrazić tego wszystkiego, co
dokonywało się w naszym sercu podczas modlitwy i czuwania przed Jej obliczem. Jesteśmy
przekonani, że owoce nawiedzenia będą się teraz realizowały. Ale podziękowanie należy się
również Wam, kochani parafianie. Najpierw za obecność podczas Misji Św., za przepiękne
udekorowanie trasy i naszych domów, jak też za przygotowanie tronu i dekoracji w świątyni.
A przede wszystkim za to, że tak licznie, przez te 24 godziny, gromadziliśmy się tutaj
w kościele przed Obrazem.
2. Kiedy 1 września rozpoczęła się peregrynacja w naszej diecezji, każda parafia uroczyście
otrzymała obraz Matki Bożej Pięknej Miłości. Ten obraz w naszym kościele był przez ten cały
czas wystawiony w Kaplicy Chrzcielnej. Po zakończonym nawiedzeniu Pani Jasnogórskiej,
następuje peregrynacja po naszych domach i rodzinach obrazu Patronki naszej diecezji- Matki
Bożej Pięknej Miłości. W poniedziałek, w Uroczystość Zwiastowania, po Mszy Św. rozpocznie
się peregrynacja. Nawiedzenie będzie dokonywało się od domu do domu, według trasy
kolędowej. Gdyby jakaś rodzina nie mogła przyjąć obraz lub nie chciała, przekazuje go dalej.
3. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym na godz. 18.00, które
głosił będzie Ks. Rafał. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu
w Opławcu o godz. 17.00 dla dzieci i 17.30 dla wszystkich, w Smukale o godz. 17.00.
4. Tradycyjnie jałmużnę postną w okresie Wielkiego Postu można składać do skarbony Świętego
Antoniego.
5. Ks. Bp Jan Tyrawa zaprasza na Drogę Krzyżową ulicami naszego miasta w sobotę 30 marca,
która wyruszy sprzed Katedry o godz. 19.30.
6. Zapraszamy do udziału w Bydgoskiej Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, która wyruszy
5 kwietnia o godz. 21.00 z parafii Św. Mikołaja w Fordonie, a zakończy się w naszej parafii.
Zapisy przez stronę internetową. Szczegóły na plakacie.
7. Pan kamerzysta informuje, że za tydzień po każdej Mszy Św. będzie można nabyć film
z peregrynacji w cenie 40 zł.
8. W połowie kwietnia rozpoczynamy generalny remont kaplicy w Smukale. Kaplica jest pod
wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, dlatego po nawiedzeniu, jako wotum wdzięczności,
chcemy wyremontować i upiększyć to szczególe miejsce w naszej parafii. W prezbiterium,
w centralnym miejscu znajdzie się obraz Pani Jasnogórskiej, w takich samych wymiarach
i w gotyckiej ramie, jak ten peregrynujący po Polsce.
Zapowiedzi przedślubne III
Anna Maria Iglińska- st. wolnego, zam. Opławiec
Łukasz Damian Radaszewski- st. wolnego, zam. Opławiec

