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Pan Bóg rzekł do Abrama: "Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który 

ci ukażę". Najpierw jest wezwanie do opuszczenia ziemi rodzinnej, więc swojego świata i swojego 

poczucia bezpieczeństwa. Stało się to udziałem Abrahama i jest udziałem uczniów Jezusa aż po 

dziś dzień. Potem następuje stopniowe zbliżanie się do Boga i Jego tajemnic. W końcu przychodzi 

chwila światła, odsłania się Tajemnica, a rozum zaproszony jest do pokory. Wiara bywa traceniem 

siebie i swojego świata. 

Naszą wdzięczną modlitwą otoczmy dzisiaj dobroczyńców naszej Parafii. 
 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

 

1. Wszystkim Paniom w Dniu Kobiet życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. 
2. Gościmy dzisiaj w naszej Parafii Ks. dr. Waldemara Różyckiego, dyrektora Zespołu Szkół 

Katolickich Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy. 
3. Dzisiaj przed kościołami w całej Polsce zbierane są ofiary na misje. 
4. Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniami pasyjnymi odprawiamy w niedziele o godz. 16.45. 
5. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiamy: z udziałem dzieci w piątki o godz. 17.00, dla 

młodzieży i dorosłych o godz. 18.00. 
6. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza na spotkanie z Timem Guenard, byłym 

mistrzem Francji w boksie, który kilka lat spędził na ulicach Paryża. Jego historia nawrócenia 
oraz świadectwo opisane na kartach przetłumaczonej na 12 języków książki Silniejszy od 
nienawiści - poruszają tłumy. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 23 marca o godz. 19:00 
w naszym kościele. Wydarzenie będzie symultanicznie tłumaczone na język polski. 

7. Kandydatów do klasy zerowej i pierwszej Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz ich rodziców 
zapraszamy na Drzwi otwarte, które odbędą się w trzech terminach do wyboru. Spotkania dla 
dzieci z rodzicami zaplanowano w sobotę 14. marca o godz. 10.00, natomiast tylko dla rodziców: 
w piątek 20. marca lub w poniedziałek 23. marca o godz. 17.00. Podczas Drzwi otwartych 
szczegółowo zostanie omówiony program pracy szkoły oraz zasady rekrutacji. Po spotkaniu 
będzie możliwość nabycia książek. Wstęp wolny. 

8. Zachęcamy do udziału w Drodze Krzyżowej ulicami Bydgoszczy, która wyruszy w piątek 20. 
marca o godz. 19.30 spod Katedry Bydgoskiej w kierunku Bazyliki Św. Wincentego a Paulo. 

9. Zapraszamy na spotkania grup i organizacji parafialnych: 

• Parafialnej Wspólnoty Różańcowej dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00, 

• Pogodnej Wspólnoty w poniedziałek o godz. 16.00 w sali parafialnej, 

• V Kręgu Domowego Kościoła w poniedziałek po wieczornej Mszy św., 

• Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej we wtorek po wieczornej Mszy św. w plebanii, 

• Odnowy w Duchu Świętym w środę po wieczornej Mszy św., 

• Chóru Parafialnego w czwartek o godz. 19.15, 

• Nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w czwartek po wieczornej Mszy św. w plebanii, 

• ministrantów i lektorów w sobotę o godz. 11.00, 

• Oazy Dzieci Bożych w sobotę o godz. 17.00 w sali parafialnej. 
10. Dziękujemy za złożone ofiary. 

11. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego. 

12. Módlmy się za naszych zmarłych. 


