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Najdroższy: Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! On nas 

wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego 

postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana 

zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, 

a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. (2 Tm 1, 8b-10) 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

    

1. Dzisiaj przeżywamy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Po Mszach św. będą 
zbierane ofiary pieniężne do puszek na wsparcie pracy misjonarzy. 

2. Zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Dzieci, młodzież i dorosłych zapraszamy w 
piątek na godz. 18.00. 

3. Nabożeństwa Gorzkich Żali odprawiane są w każdą niedzielę o godz. 16.45. 

4. Spotkanie Pogodnej Wspólnoty i Koła Przyjaciół Radia Maryja w poniedziałek o godz. 16.00 w 

sali parafialnej. 

5. Spotkanie dla rodziców dzieci, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii Świętej odbędzie 

się w czwartek 9 marca po wieczornej Mszy św. (ok.  godz. 19.15) - w sali w domu parafialnym. 

6. Spotkania dla kandydatów do bierzmowania odbędą się w przyszłą sobotę 11 marca: o godz. 

9.00 kl. VIII i o godz. 11.00 kl. VII w sali w domu parafialnym. 

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. Spotkanie Parafialnej Wspólnoty Różańcowej w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00. 

10. Rekolekcje dla dorosłych odbędą się za dwa tygodnie, a więc od IV Niedzieli Wielkiego Postu. 

Rekolekcje dla młodzieży i dzieci rozpoczną się w poniedziałek 20 marca i trwać będą do środy 

22 marca. Program rekolekcji podamy w przyszłą niedzielę. 

11. Spowiedź św. wielkanocna w naszej Parafii z udziałem zaproszonych kapłanów odbędzie się w 

trzecim dniu parafialnych rekolekcji, tj. we wtorek 21 marca. Już dzisiaj bardzo prosimy o takie 

zaplanowanie swoich zajęć, by można było wziąć udział w rekolekcyjnych spotkaniach i skorzystać 

z sakramentu pokuty. 

12. Zapisy na Ekstremalną Drogę Krzyżową można do poprzez stronę www.edk.org.pl lub przez 

profil na FB Ekstremalna Droga Krzyżowa Bydgoszcz-Fordon-Opławiec. Przygotowano dwie trasy 

– 41 i 27 km. Wyjście w drogę zapoczątkuje Mszą św. pod przewodnictwem Ks. Bp. Krzysztofa 

Włodarczyka, która zostanie odprawiona 31 marca o godz. 21.00 w kościele pw. Św. Mikołaja w 

Starym Fordonie. 

13. Siostra Gabriela organizuje parafialny wyjazd na kolonie dla dzieci (wiek od 10 do 15 lat), w 

terminie 9-18 sierpnia br. Odbędą się one w Misyjnym Centrum Rekolekcyjno-Formacyjnym 

Księży Werbistów w Ocyplu.  Koszt 1250 zł. + 90 zł na wycieczkę (razem 1340 zł). Zapisy w 

Biurze Parafialnym (do końca marca).  Zapisując dziecko należy wpłacić 200 zł zaliczki. Kolejne 

informacje będą w niedługim czasie. 

14. Przy figurze św. Jana Pawła II wyłożona jest Księga Abstynencji. 

15. 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. 

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

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

17. Dziękujemy za wszelkie złożone ofiary i świadczoną pomoc. Za tydzień przypada druga niedziela 

miesiąca. Ofiary z wszystkich Mszy św. przeznaczymy na uregulowanie bieżących rachunków za 

energię i ogrzewanie. 

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

19. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.  

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

Stefanię Czuber. 

http://www.edk.org.pl/

