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Bracia: Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. 
Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie 
udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując je, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich 
dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się jawne dzięki 
światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi: "Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, 
a zajaśnieje ci Chrystus". (Ef 5, 8-14) 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

    

1. Dzisiaj rozpoczynamy rekolekcje dla dorosłych. Rekolekcje dla młodzieży i dzieci rozpoczną się jutro i 

trwać będą do środy 22 marca. Naszym rekolekcyjnym przewodnikiem jest Ojciec Waldemar Pawelec, 

Pallotyn z Kijowa. Program rekolekcji zamieszczony jest na drugiej stronie drukowanych ogłoszeń. 

2. Młodzież z naszego dekanatu, udająca się na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony, rozprowadza dzisiaj 

ciasta, a przy tym prosi o wsparcie finansowe tego wyjazdu. 

3. Spowiedź św. wielkanocna w naszej Parafii z udziałem zaproszonych kapłanów odbędzie się we wtorek 
rano do godz. 6.45 do 7.30 i popołudniu od godz. 16.00 do 18.30. Bardzo prosimy o takie zaplanowanie 
swoich zajęć, by można było wziąć udział w rekolekcyjnych spotkaniach i skorzystać z sakramentu pokuty. 

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

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

6. W tym tygodniu w liturgii obchodzimy: w poniedziałek Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP oraz w 

sobotę Uroczystość Zwiastowania NMP (Dzień Świętości Życia). 

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

domu parafialnym. 

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

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

10. Katecheza dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej w najbliższą sobotę o godz. 

11.00 w sali w domu parafialnym. 

11. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza, w dniach od 18 do 21 maja br., do pielgrzymowania 

szlakiem sanktuariów śląskich (m.in. Trzebnica, Nysa, Głębinów, Kamień Śląski, Góra Św. Anny, Jasna 

Góra). Koszt: 650 zł. od osoby (obejmuje przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie oraz ubezpieczenie od 

NW). Wszystkich chętnych do udziału w pielgrzymce prosimy o zgłaszanie się do Biura Parafialnego i 

uiszczenia opłaty wstępnej wysokości 100 zł, do dnia 5 kwietnia. Pozostałą kwotę należy uiścić w terminie do 

12 maja. 

12. 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. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć w 

broszurze misyjnej (strony 10 i 11) wyłożonej na stoliku w kruchcie kościoła. 

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

14. Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin wraz z Centrum Nowe Życie zapraszają pary oczekujące i 

starające się o potomstwo na Eucharystię oraz modlitwę o dar potomstwa do Sanktuarium Matki Bożej 

Pięknej Miłości (katedra), w każdą czwartą środę miesiąca o godz. 17.00. Po Mszy św. spotkanie w Centrum 

Nowe Życie (ul. Farna 8). Pierwsze odbędzie się 22 marca. 

15. Grażyna Szabelska - Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Rodziny – zaprasza: Z okazji 

Narodowego Dnia Życia, zapraszam na III seminarium z cyklu: O jakość i trwałość rodziny, na temat: Życie 

jako wartość, które odbędzie się 24 marca o godz. 10.30 w sali konferencyjnej im. Bydgoskiego Marca 1981 

roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. 

16. Mam Ciebie – pod takim hasłem wyruszy droga krzyżowa ulicami Bydgoszczy. Rozpoczęcie przy 

katedrze 24 marca o godz. 19.00. 

17. 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. 

18. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – 

z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”. 

19. Dziękujemy za wszelkie złożone ofiary i świadczoną pomoc.  

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

21. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.  

22. Módlmy się za zmarłych. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Cyrylę Worzałę. 



Plan rekolekcji dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych 

w Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 

w Bydgoszczy 
 

Sobota 18 marca 2023 
 

18.30 Msza św. z nauką dla wszystkich 
 

Niedziela 19 marca 2023 
   

7.30 Msza św. z nauką dla wszystkich 
  9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich 
10.30 Msza św. z nauką dla wszystkich 
12.00 Msza św. z nauką dla wszystkich 

16.45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
17.30 Msza św. z nauką dla wszystkich 

18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Apelem Jasnogórskim 
 

Poniedziałek 20 marca 2023 – Uroczystość Św. Józefa 
   

7.30 Msza św. z nauką dla wszystkich 
 

9.00 – klasy od IV do VIII 
10.30 – klasy od 0 do III 

 

18.30 Msza św. z nauką dla wszystkich 
19.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Apelem Jasnogórskim 

 
Wtorek 21 marca 2023 

 

DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ WIELKANOCNEJ 
od 6.45 do 7.30 Spowiedź święta 

   
7.30 Msza św. z nauką dla wszystkich 

 

9.00 – klasy od IV do VIII 
10.30 – klasy od 0 do III 

 

od 16.00 do 18.30 Spowiedź święta 
18.30 Msza św. z nauką dla wszystkich 

19.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Apelem Jasnogórskim   
 

Środa 22 marca 2023 
 

7.30 Msza św. z nauką dla wszystkich 
 

9.00 – klasy od IV do VIII 
10.30 – klasy od 0 do III 

 

18.30 Msza św. z nauką dla wszystkich 
 

około godz. 19.30 koncert pasyjnej muzyki organowej 
w wykonaniu Pana dr. Marka Przywartego – naszego organisty 

 
Tegoroczne rekolekcje poprowadzi Ojciec Waldemar Pawelec 

Pallotyn z Kijowa, z Ukrainy 

 

Ofiarami z wszystkich Mszy św. w poniedziałek, wtorek i środę  

będziemy wspierać posługę Ojca Waldemara na Ukrainie. 


