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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

1. W Przemienieniu Chrystusa na górze Tabor odczytujemy wezwanie do przemiany 

swojego życia, które jest głównym zadaniem w okresie Wielkiego Postu. W każdą 

drugą niedzielę Wielkiego Postu obchodzimy Dzień Modlitwy i Solidarności z 

Misjonarzami. Po Mszy Św. będzie można złożyć ofiary do puszek na cele misyjne.  

2. Dzisiaj II niedziela miesiąca. Dziękujemy za ofiary złożone na cele inwestycyjne.  

3. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym na godz. 

18.00.  

4. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 17.00 dla 

dzieci i o godz. 17.30 dla wszystkich. Za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej 

możemy zyskać odpust zupełny. 

5. W piątek 18 marca na godz. 18.30 zapraszamy na wykład ks. prof. Bogdana 

Czyżewskiego o Bł. Kard. Stefanie Wyszyńskim pt. „Wszyscy na zewnątrz. 

Czterokrotne konklawe”.  

6. W sobotę 19 marca uroczystość Św. Józefa. 

7. 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. 

8. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w czwartą niedzielę 

Wielkiego Postu, tj. 27 marca. Nauki rekolekcyjne głosił będzie ojciec Azariasz 

Hess, bernardyn z Kalwarii Zebrzydowskiej.   

9. Tradycyjnie jałmużnę postną w okresie Wielkiego Postu można składać do skarbony 

Świętego Antoniego.  

10. Zachęcamy do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, która odbędzie się w 

piątek 8 kwietnia. Rozpoczynamy o godz. 21.00 w parafii Św. Mikołaja w Fordonie, 

a kończymy w naszej parafii. Do wyboru będą dwie trasy: dłuższa i krótsza. Jedną z 

intencji Ekstremalnej Drogi Krzyżowej jest modlitwa o pokój w Ukrainie.  

11. Bydgoski Caritas informuje, że wydał już 10 000 posiłków dla uchodźców z Ukrainy, 

którzy przebywają w naszym mieście. Dlatego w dalszym ciągu można składać 

żywność przed każdą Mszą Św. w zakrystii. Szczegółowe informacje na parafialnym 

facebooku. Za każdy dar serca bardzo dziękujemy. 

12. U ministrantów można nabyć „Przewodnik Katolicki” i „Niedzielę”.  


