06.03.2022
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Dzisiaj o godz. 11.00 różaniec prowadzony przez Żywy Różaniec Rodzin. Po
Mszy Św. spotkanie.
2. Wielki Post jest kolejną w naszym życiu okazją do przeżycia tego szczególnego
czasu w duchu nawrócenia. Niech w głębokim przeżywaniu tego okresu pomogą
nam post, modlitwa i jałmużna, jak też nabożeństwa wielkopostne. Nie żałujmy
czasu i wysiłku, by dobrze przeżyć czas Wielkiego Postu razem z Chrystusem. Do
naszych osobistych intencji dołączmy modlitwy o pokój w Ukrainie.
3. Zapraszamy dzisiaj na pierwsze nabożeństwo Gorzkich Żali na godz. 18.00,
podczas którego będziemy rozważać Mękę Pańską. Kazania pasyjne głosił będzie
ks. Piotr Wachowski, nasz były praktykant, a obecnie duszpasterz akademicki i
duszpasterz młodzieży w naszej diecezji. Po nabożeństwie Gorzkich Żali Msza
Św.
4. W każdy piątek Wielkiego Postu Droga Krzyżowa o godz. 17.00 dla dzieci i o
godz. 17.30 dla młodzieży i dorosłych. Uczestnictwo w Drodze Krzyżowej
pomaga nam zrozumieć sens męki i śmierci Jezusa Chrystusa, a przez to z pokorą
przyjąć krzyż codziennego życia.
5. W każdą środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w
czwartek nowenna do Jezusa Przemienionego. Natomiast w piątek o godz. 20.00
różaniec mężczyzn w kościele.
6. Dziękujemy za ofiary zebrane na rzecz hospicjów w Środę Popielcową.
7. Za tydzień II niedziela miesiąca. Zebrane ofiary przeznaczamy na cele
inwestycyjne.
8. Za tydzień, w II niedzielę Wielkiego Postu, w całym Kościele w Polsce
obchodzimy Dzień modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Po każdej
Mszy Św. będziemy zbierać ofiary do puszek na dzieła misyjne, wspierając
polskich misjonarzy.
9. Już teraz informujemy, że rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się
w IV niedzielę Wielkiego Postu, 27 marca. Rekolekcje głosił będzie ojciec
Azariasz Hess, bernardyn z Kalwarii Zebrzydowskiej.

10.Dziękujemy za dary złożone na pomoc Ukrainie, jak i za ofiary. W niedzielę i
Środę Popielcową zebraliśmy do puszek w sumie 7 tysięcy złotych. Za tak piękną
ofiarność bardzo dziękujemy.
11.Dyrektor naszej szkoły poszukuje chętnej osoby do pracy jako animator sportu na
naszym orliku. Wymagane kwalifikacje- instruktor sportu lub nauczyciel w-fu.
12.Tak, jak słyszeliśmy w liście Ks. Biskupa, każdego dnia w Wielkim Poście kościół
w Bydgoszczy jest kościołem stacyjnym. Dla naszej parafii jest to wtorek 8 marca.
Od godz. 9.00 rozpoczynamy modlitwę przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem i relikwiami Bł. Bp Michała Kozala. Do godz. 15.00 zapraszamy do
indywidualnej modlitwy. Następnie będzie adoracja od godz. 15.00, prowadzona
przez mieszkańców Opławca do ul. Meysnera, od godz. 16.00 – pozostała część
Opławca, a od godz. 17.00 Smukała i Janowo. O godz. 18.00 będzie sprawowana
Msza Św. w intencji naszej wspólnoty parafialnej. Po Mszy Św. indywidualna
adoracja. O godz. 20.00 uwielbienie przy śpiewie pieśni i kanonów. Zakończenie
adoracji Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. Plan adoracji podany jest na stronie
internetowej i parafialnym facebooku.

