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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
1. 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 i też nabożeństwa wielkopostne. Nie żałujmy czasu i wysiłku, by dobrze 

przeżyć czas Wielkiego Postu razem z Chrystusem. 

2. Zapraszam dzisiaj na pierwsze nabożeństwo Gorzkich Żali na godz. 18.00, podczas którego 

będziemy rozważać Mękę Pańską. Kazania pasyjne głosił będzie nasz ks. wikariusz- Rafał 

Muzolf. Po nabożeństwie Gorzkich Żali Msza Św.  

3. Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 11.30 spotkanie Żywego Różańca Rodzin. 

4. Jutro w poniedziałek katecheza dla dzieci komunijnych w salce katechetycznej.  

5. W każdy piątek Wielkiego Postu Droga Krzyżowa w Opławcu o godz. 17.00 dla dzieci   

i 17.30 dla wszystkich, a w Smukale o 17.00. Uczestnictwo w Drodze Krzyżowej pomaga 

nam zrozumieć sens męki i śmierci Jezusa Chrystusa, a przez to z pokorą przyjąć krzyż 

codziennego życia.  

6. Za tydzień II niedziela miesiąca. Zebrane ofiary przeznaczamy na cele inwestycyjne parafii. 

7. W roku poświęconym Św. Bratu Albertowi chcemy zaproponować konkretny cel 

wielkopostnej jałmużny. Pragniemy pomóc kapłanowi diecezji bydgoskiej ks. Jakubowi 

Szałkowi, który od lat pracuje na misjach w Czadzie. Jedną z potrzeb jego misji jest budowa 

szkoły. Chciejmy zaangażować się w to dzieło poprzez ofiary do skarbony Św. Antoniego, 

natomiast w trzecią niedzielę młodzież będzie kwestowała do puszek na ten cel. Również 

dzieci ze szkolnego Caritasu, w ramach jałmużny wielkopostnej, zbierają ofiary do skarbonek 

przeznaczone na budowę szkoły w Czadzie. 

8. Dziękujemy za ofiary zebrane na rzecz hospicjów w Środę Popielcową.  

9. Za dwa tygodnie w piątek 17 marca kolejna katecheza Ks. Prof. Bogdana Czyżewskiego na 

temat grzechów głównych. 

10. Już dziś informuję, że rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w V niedzielę 

Wielkiego Postu, 5 kwietnia. Już teraz serdecznie zapraszamy. 

11. W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał do Siebie Śp. Annę Ślebiodę. Polećmy jej duszę 

Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek… 

 

Zapowiedzi przedślubne III 

Bartosz Paweł Wroński - st. wolnego, zam. ul. Janowska, Bydgoszcz 

Małgorzata Agnieszka Bilecka - st. wolnego, zm. Bydgoszcz 


