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Pan powiedział do Mojżesza: "Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie 

świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. 

Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, 

nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. 

Ja jestem Pan!" (Kpł 19, 1-2. 17-18) 
 

 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 
    

1. Dzisiaj w zakrystii można nabyć „Wielkopostnik”, kalendarzyk na Wielki Post specjalnie 
przeznaczony dla dzieci, który pomoże całej rodzinie przygotować się na Święta 
Wielkanocna. Współautorką tej katechetycznej pomocy jest nasza Siostra Gabriela, 
Misjonarka Służebnica Ducha Świętego. Dlatego też koszt jest znacznie niższy niż w 
sprzedaży detalicznej i wynosi 22 zł (w sklepie kosztowałby 33 zł). 

2. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczniemy okres Wielkiego Postu. Zapraszamy na 
Msze św., które odprawimy o godz. 7.30, 9.00, 17.00 i 18.30. Ofiary z tego dnia przeznaczymy 
na rzecz bydgoskiego hospicjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki i pozostałych hospicjów 
działających na terenie naszej diecezji. W tym dniu obowiązuje post ścisły. Wszyscy 
bezwzględne powinni powstrzymać się od pokarmów mięsnych, a nadto ludzie pełnoletni do 
ukończenia 60 roku życia zobowiązani są także do postu ilościowego, tzn. trzy posiłki w ciągu 
dnia, w tym tylko jeden do syta. 

3. Rozpoczynamy nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Dzieci, młodzież i dorosłych zapraszamy w 
piątek na godz. 18.00. 

4. Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniami pasyjnymi będą odprawiane od przyszłej niedzieli o 

godz. 16.45. 

5. Spotkanie Pogodnej Wspólnoty w poniedziałek o godz. 16.00 w sali w domu parafialnym. 

6. Spotkanie V Kręgu Domowego Kościoła w czwartek o godz. 18.00. 

7. Spotkanie Marianek w sobotę o godz. 10.00 w sali w domu parafialnym. 

8. Spotkanie Służby Liturgicznej w najbliższą sobotę o godz. 10.00 w sali nad zakrystią. 

9. Czuwanie modlitewne Szkoły Maryi w sobotę po wieczornej Mszy św. 

10. Dyrektor Zespołu Szkół nr 8 w Bydgoszczy informuje, że już w czwartek, 23 lutego 2023 roku 

od godz. 8.00 rusza rekrutacja uczniów do klas I szkół podstawowych dla dzieci 

urodzonych w roku 2016 roku. Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem 

systemu elektronicznego. Więcej informacji znajdziemy w gablocie ogłoszeń. 

11. Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 

12.00 oraz dodatkowo w czwartek od godz. 17.00 do 18.00. 

12. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 

0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”. 

13. Dziękujemy za wszelkie złożone ofiary i świadczoną pomoc. 

14. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu. 

15. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.  

16. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. 

Jana Siudowskiego, śp. Zbigniewa Przybylskiego, śp. Zenona Budnika, śp. Mieczysława 

Lisińskiego oraz śp. Zbigniewa Brzozowskiego. 
 


