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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

1. Za nami już dwa tygodnie Wielkiego Postu. Pamiętajmy, że najważniejszym 

zadaniem w tym szczególnym czasie jest nasze ciągłe nawracanie i umocnienie 

naszej wiary. W tym duchu pragniemy przeżyć nasze rekolekcje wielkopostne, które 

rozpoczną się już za tydzień. Nauki rekolekcyjne głosił będzie ojciec Azariasz Hess. 

Msze Św. z nauką rekolekcyjną będą w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 9.00 

dla uczniów od klasy 6 do 8, o godz. 10.30 dla uczniów od klasy 0 do 4, a o godz. 

18.00 dla dorosłych. Program jest w gablotce i na parafialnym facebooku. 

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

18.00. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu w Opławcu 

o godz. 17.00 dla dzieci i o godz. 17.30 dla młodzieży i dorosłych. 

3. W piątek 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości 

Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zapraszamy na Mszę Św. na 

godz. 18.00. 

4. 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. 

5. Zachęcamy do udziału w bydgoskiej Ekstremalnej Drodze Krzyżowej ze Starego 

Fordonu do Opławca, w piątek 8 kwietnia. Rozpoczęcie Mszą Św. o godz. 21.00 w 

kościele Św. Mikołaja w Starym Fordonie pod przewodnictwem Ks. Bp Krzysztofa 

Włodarczyka. Zapisy przez stronę internetową EDK. Szczegóły w internecie. Do 

wyboru będą dwie trasy: dłuższa (41 km) i krótsza (27 km).  

6. Tradycyjnie jałmużnę postną w okresie Wielkiego Postu można składać do 

skarbony Świętego Antoniego.  

7. U ministrantów można nabyć „Przewodnik Katolicki” . 

8. Nadal prosimy o pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Żywność oraz przybory szkolne 

można składać przed każdą Mszą Św. w zakrystii. Dokładna lista 

najpotrzebniejszych rzeczy dostępna jest na parafialnym facebooku i stronie 

internetowej parafii. Za każdy dar serca bardzo dziękujemy. 

 


