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III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
1. Za nami już dwa tygodnie Wielkiego Postu. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w 

tym szczególnym czasie jest nasze nawrócenie i umocnienie naszej wiary. W tym duchu 

pragniemy przeżyć nasze rekolekcje wielkopostne, które rozpoczną się za już za dwa 

tygodnie. Nauki rekolekcyjne głosił będzie ks. Artur Pukownik, wykładowca w seminarium 

duchownym w Pelpinie. 

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 17.30 dla wszystkich, a w Smukale o godz. 17.00. 

3. Tradycyjnie jałmużnę postną w okresie Wielkiego Postu składamy do skarbony Świętego 

Antoniego. Tak, jak było zapowiadane, pragniemy pomóc kapłanowi diecezji bydgoskiej ks. 

Jakubowi Szałkowi, który od lat pracuje na misjach w Czadzie, dlatego po każdej Mszy Św. 

młodzież ze Szkolnego Koła Caritasu będzie zbierała ofiary na budowę szkoły w Czadzie. 

4. Zapraszamy na rodzinny marsz na orientację 25 marca w sobotę na godz. 9.00. Marsz 

rozpoczyna się przy szkole.  

5. Na stoliku pod chórem znajdują się formularze petycji dotyczącej finansowania In vitro. 

Wypełnione formularze można złożyć w zakrystii. 

6. W sobotę 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i jednocześnie rocznicę 

ustanowienia naszej diecezji o godz. 19.30 przed katedrą bydgoską rozpocznie się 

nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta. Zapraszamy do uczestnictwa. 

7. W środę 22 marca o godz. 19.00 Ks. Prof. Bogdan Czyżewski wygłosi wykład pt. „Europa 

chrześcijańska czy świecka? Historia i współczesność” w auli seminarium duchownego przy 

ul. Grodzkiej. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Wstęp dla wszystkich. Karteczki z 

informacją o wykładzie można otrzymać przed kościołem. 

8. W przyszłą niedzielę 26 marca będziemy przeżywać wizytację kanoniczną prowadzoną 

przez Ks. Bp Jana Tyrawę. Ks. Bp najpierw odprawi Mszę Św. w Smukale o godz. 10.00, a 

godz. 11.30 w Opławcu z udzieleniem sakramentu Bierzmowania. Na godz. 14.30 

zapraszamy do domu katechetycznego na spotkanie z Ks. Biskupem wszystkich członków 

wspólnot parafialnych, jak i wszystkich parafian, chętnych do udziału w spotkaniu. Bardzo 

zależy nam na tym, aby nikogo z nas w tym dniu nie zabrakło w kościele. 

 

Zapowiedzi przedślubne I 
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