
27.03.2016  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
 

1. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Chrystusa Pana składamy wszystkim naszym 

parafianom oraz ich gościom życzenia, aby Chrystus Zmartwychwstały był zawsze 

naszą siłą, naszą nadzieją, naszą miłością i naszym życiem. Niech ta moc, płynąca z 

Jego Zmartwychwstałego Serca obejmuje wszystkie troski, pomaga w pracy i tak 

prowadzi, abyśmy w każdej chwili naszego życia czuli i ufali, że Bóg jest zawsze z 

nami. 

2. Msze Święte w poniedziałek wielkanocny według porządku niedzielnego.  

3. W najbliższy piątek przypadający w oktawie Świąt Wielkanocnych nie obowiązuje 

post. 

4. Za tydzień obchodzić będziemy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W tym szczególnym 

Roku Miłosierdzia, w którym obchodzimy też 1050. rocznicę Chrztu Polski, zapraszam 

w oktawie Wielkiej Nocy do modlitwy przed obrazem Jezusa Miłosiernego. 

5. Wyrażam swoją wdzięczność za liczny udział w Spowiedzi Św., za piękne uczestnictwo 

w Triduum Paschalnym, za  przygotowanie wystroju ciemnicy i Grobu Pańskiego, za 

ofiary na kwiaty i ofiary składane do skarbonki Św. Antoniego.  

6. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Do chorych udamy się w godzinach 

przedpołudniowych. Spowiedź Święta dla dzieci i młodzieży o godz. 17.30. 

7. Rodziny, które zgłosiły chęć przyjęcia młodzieży do swoich domów, w związku ze 

Światowymi Dniami Młodzieży, prosimy o przybycie na spotkanie w sobotę 2 kwietnia 

o godz. 11.00 lub w niedzielę 3 kwietnia o godz. 19.00 do domu katechetycznego. Na 

spotkaniu omówione zostaną szczegóły przyjęcia jednej z grup w naszej parafii.  

8. Są wolne intencje mszalne w tym tygodniu. Zachęcam do zamawiania.  

9. Po odbytych rekolekcjach i odpowiednim przygotowaniu Ks. Bp Jan Tyrawa ustanowił 

naszego parafianina, p. Marka Hauke szafarzem Najświętszego Sakramentu. Życzymy 

panu Markowi, aby owocnie pełnił swoją posługę eucharystyczną pośród nas i chorych.  

 

 

 Zapowiedzi przedślubne III 

Zuzanna Malwina Welter-  st. wolnego, zam. Bydgoszcz ul. Kapryśna 

Grzegorz Tomasz Przybyszewski- st. wolnego, zam. Chojnice 

 

Zapowiedzi przedślubne II 

Magdalena Pilipczuk-  st. wolnego, zam. Bydgoszcz ul. Opławiec 

Mariusz Tomasz Zabrocki- st. wolnego, zam. Bydgoszcz ul. Hetmańska 

 

Zapowiedzi przedślubne II 

Agata Anna Pawełczak-  st. wolnego, zam. Bydgoszcz ul. Baranowskiego 

Adam Zaremba-  st. wolnego, zam. Chojnice 



 

 


