
26.03.2023       OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

          V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy czas rekolekcji wielkopostnych, które głosi ojciec 

Zbigniew Knop. Niech ten czas rekolekcji parafialnych będzie dla nas otwarciem się na 

Boże Słowo i umocnieniem naszej wiary. Nauki rekolekcyjne będą w poniedziałek 

wtorek i środę: do południa dla dzieci i młodzieży, a godz. 18.00 dla dorosłych. 

Program jest w gablotce i na parafialnym facebooku. Pół godziny przed każdą Mszą 

Św. Spowiedź Św.  

2. Zapraszamy dzisiaj na godz. 18.00 na Gorzkie Żale, podczas których kazanie pasyjne 

wygłosi ojciec Zbigniew.  

3. Z uwagi, iż pierwszy piątek miesiąca przypada w Wielki Piątek, do chorych udamy się 

w najbliższy piątek 31 marca. Można zgłaszać chorych do spowiedzi wielkanocnej.  

4. 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. 

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

Fordonu do Opławca, w piątek 31 marca. 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. Za tydzień w niedzielę o godz. 11.00 różaniec, prowadzony przez Żywy Różaniec Rodzin, 

po Mszy Św. spotkanie.  

8. Za tydzień Niedziela Palmowa, którą rozpoczynamy Wielki Tydzień. Podczas każdej 

Mszy Św. święcenie palm. Po każdej Mszy Św. będzie można złożyć ofiary do puszek 

na zakup kwiatów do Grobu Pańskiego. 

9. W Niedzielę Palmową w Dolinie Śmierci o godz. 16.00 i 20.00 odbędzie się Misterium 

Męki Pańskiej, w tym roku pod hasłem „W imię Pana”.  

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

wspólnoty w Wielką Środę, 5 kwietnia, od godz. 17.00. 

11. Już dzisiaj przypominamy, że liturgia Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku odbędzie 

się o godz. 19.00, natomiast w Wielką Sobotę Msza Święta z rezurekcją o godz. 21.00.  

12. Już dzisiaj informuję, że w dniach od 18 do 23 czerwca odbędzie się parafialna 

pielgrzymka po ziemi świętokrzyskiej. Szczegóły i plan zostaną podane później 

13. W najbliższym czasie rozpoczniemy montowanie nowego ogrodzenia przed kaplicą w 

Smukale. Będą też zamontowane cztery lampy. Zdajemy sobie sprawę z trudnego 

finansowo czasu dla nas wszystkich, ale jeśli to możliwe, prosimy o dodatkowe ofiary.  

14.  U ministrantów można nabyć „Przewodnik Katolicki”. 

 


