
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na IV Niedzielę Wielkiego Postu  

1. Rozpoczynamy dzisiaj w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. 

Prowadzić je będzie ks. prof. Mirosław Mróz. Motywem 

przewodnim będą Psalmy Pokutne. Kazania rekolekcyjne głoszone 

są dzisiaj na wszystkich Mszach św. a od poniedziałku do środy 

podczas Mszy św. o godz. 830 i 1800. Spowiedź rekolekcyjna –  

w środę od godz. 1600 do 1800. Zbierana w środę kolekta będzie 

przeznaczona dla rekolekcjonisty, jako wyraz naszej wdzięczności za 

wygłoszone Słowo Boże. Dokładny program rekolekcji znajduje się 

na pierwszej i drugiej stronie biuletynu. 

2. W dniu dzisiejszym na godz. 1730 zapraszamy na Gorzkie Żale – ze 

względu na rekolekcje bez kazania pasyjnego.  

3. Kolekta z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Wyższe 

Seminarium Duchowne w Toruniu. 

4. W Biurze Parafialnym, w godzinach czynności, można pobierać 

kartki od spowiedzi wielkanocnej. Dodatkowo kartki do spowiedzi 

będą wydawane również dzisiaj po Mszach św. o godz. 930, 1100 i 1230 

w Biurze Parafialnym. 

5. We wtorek z racji rekolekcji nie będzie spotkania Kręgu Biblijnego. 

6. W środę Nowenna do MBNP o godz. 1730 poprzedzona śpiewem 

Godzinek. 

7. W czwartek po Mszy św. wieczornej – Apel Jasnogórski. 

8. W piątek od godz. 1500 – Koronka i Adoracja Najświętszego 

Sakramentu. Droga Krzyżowa dla dzieci – o godz. 1630. Droga 

Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży – po Mszy św. o godz. 1800. 

9. 1 kwietnia przypada I sobota miesiąca – po Mszy św. o godz. 700 

zapraszamy na modlitwy wynagradzające Niepokalanemu Sercu 

Maryi za grzechy całego świata. Chorych z posługą sakramentalną 

kapłani odwiedzą 8 kwietnia przed Niedzielą Palmową. 

10. W minionym tygodniu zmarli: 

+ Kazimierz Nawrocki, ul. Śniadeckich 35, lat 66 

+ Elżbieta Bączkowska, ul. Śniadeckich 72, lat 53 

+ Genowefa Rutkowska, ul. Śniadeckich 12, lat 78 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 

BIULETYN PARAFIALNY 
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Biuro parafialne czynne: 

od poniedziałku do piątku 

od 16.00 do 18.00  

oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00  

  
 

                        

Rekolekcje wielkopostne 26 – 29 marca 2017 r. 

PSALMY POKUTNE – słowa, które kruszą skamieniałe serce 
 
Psalmy pokutne to grupa pieśni modlitewnych, które już u zarania 

chrześcijaństwa używane były w liturgii wielkopostnej i pokutnej. Św. 

Augustyn z Hippony i św. Tomasz z Akwinu uważali je za najbardziej 

właściwe dla tych, którzy poszukują Boga Odkupiciela, który przebacza 

grzechy, obdarza sercem skruszonym, darzy nadzieją i miłosierdziem. 

Wybrane psalmy pokutne są dla nas wezwaniem do nawrócenia.  

 Niedziela IV Wielkiego Postu, 26 marca 2017 

Kazania rekolekcyjne podczas Mszy Świętych: 18:00 (sobota), 7:00, 9:30, 

11:00, 12:30, 15:00, 18:00. 
Medytacja nad Psalmem 51 (50) Wezwanie i prośba pokutnika 

Psalm recytować będzie niewidomy aktor – Janusz Kamiński  

Ps 51,4: Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu 

mojego! J 9, 25: «Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę». 

 Poniedziałek, 27 marca 2017 

Kazania rekolekcyjne (dni powszednie) podczas Mszy Świętej 8:30, 18:00 

Medytacja nad Psalmem 6 Błaganie o litość 

Ps 6,5: Powróć, o Panie, ocal moją duszę, wybaw mnie przez Twoje 

miłosierdzie. J 4,49-50: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko». Rzekł 

do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». 
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 Wtorek, 28 marca 2017 

Medytacja nad Psalmem 32 (31) Szczęście płynące z odpuszczenia win 

Ps 32, 1: Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego 

grzech został puszczony w niepamięć. J 5, 8: Ten, który mnie uzdrowił, 

rzekł do mnie: «Weź swoje łoże i chodź».  

 Środa, 29 marca 2017 

Medytacja nad Psalmem 38 (37) Błaganie nieszczęśliwego grzesznika 

Ps 38,22: Nie opuszczaj mnie, Panie, Mój Boże, nie bądź daleko ode mnie! 

J 5, 28-29: «Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy 

spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, 

pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny -  

na zmartwychwstanie potępienia». 

Wyjazd na XVII Misterium Męki Pańskiej 
Dnia 9 kwietnia w Niedzielę Palmową o godz. 2000 w Bydgoszczy Fordonie 

będzie miało miejsce XVII Misterium Męki Pańskiej. Parafia nasza 

organizuje wyjazd na to piękne a zarazem wielkie wydarzenie. Koszt 

wyjazdu – 20 zł. Zapisy - w Biurze Parafialnym. 

Historia fordońskiego Misterium sięga roku 2001, w którym po raz 

pierwszy wystawiono je w bydgoskiej Dolinie Śmierci. Właśnie wtedy 

rozpoczęła się piękna tradycja, która jest wytrwale podejmowana przez 

coraz szersze grono zaangażowanych. Główną motywacją organizatorów 

jest pragnienie przywrócenia miejscu śmierci ponad 1200 obywateli miasta 

należnej czci i pamięci. Fordońskie Misteria są wyjątkowym 

przedsięwzięciem. Wydarzenia „biblijne” są przeplatane wątkami 

stanowiącymi współczesny komentarz, a jednocześnie dotykają problemów 

ludzi XX i XXI wieku. 

INTENCJE 27.03.2017r.  –  02.04.2017r. 

Poniedziałek 27.03.17r. 
  700 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Eli (z okazji urodzin) 

  830 + Jacek Kwiatkowski (w dniu urodzin) 

1800 + Regina Wiatrowska – gregorianka 

1800 + Janusz Jasik – int. od Zofii Mucha z rodziną 

1800 + Marian Kalinowski, Henryk Świniarski i zmarli z rodziny 

Wtorek  28.03.17r. 
  700 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla córek i ich rodzin 

  830  + Regina Wiatrowska – gregorianka 

1800 + Krystyna Ziółkowska (w 6 r. śm.) 

1800 O zdrowie i potrzebne łaski dla Mikołaja (z okazji 4 urodzin) oraz o 

błogosławieństwo Boże dla całej rodziny 

Środa 29.03.17 r. 

  700 W pewnej intencji 

  830 + mąż Ryszard (w dniu urodzin), mąż Jerzy Szopiński (w 40 r. śm.) oraz 

rodzice z obojga stron – int. od rodziny 

1800 + Ewa Snoussi (w 4 r. śm.) 

1800 + Regina Wiatrowska – gregorianka 

Czwartek 30.03.17 r. 
  700 + rodzice: Stefania i Józef Skonieccy 

  830  + Regina Wiatrowska – gregorianka 

1800 + Ludwika Danielewska (w 1 r. śm.), Ryszard Danielewski (w 13 r. śm.) 

1800 + Irena Zielińska i siostra Wanda Zielińska 

1800 O Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz potrzebne łaski dla mamy Anny 

(w dniu 80 urodzin) – int. od córki i syna 

Piątek 31.03.17 r. 
700 Za Parafian 

  830 + Regina Wiatrowska – gregorianka 

1800 + Henryk Kłopotek (w 3 r. śm.) 

1800 + Władysława Okońska (w dniu urodzin)  

– int. od dzieci, wnuków i prawnuków 

Sobota 01.04.17 r. 

  700  W intencji wynagrodzenia Niepokal. Sercu Maryi za grzechy całego świata 

  830 + Regina Wiatrowska – gregorianka 

1800  + Mieczysław (w 24 r. śm.) i Jadwiga Edwartowscy i zmarli z ich rodzin 

1800  + Rodzice: Bernarda i Bronisław (w 40 r. śm), rodzeństwo: Gizela 

i Hieronim oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

Niedziela 02.04.17 r.  
700 + Rodzice: Stanisław i Józefa Błażejewscy (z okazji urodzin)  

– int. od syna 

930  W intencji Żywego Różańca 

930  + Rodzice: Bogusława i Mieczysław Wyżga 

1100góra + Jerzy Andrzejewski (w 30 r. śm.), Andrzej Andrzejewski i Henryk 

Borowski  

1100dół + Janina Białkowska (w dniu urodzin) 

1230  O błogosławieństwo Boże dla Haliny Zaręba (z okazji 85 urodzin) 

1500 + Ryszard Szymański (w 1 r. śm.) 

1500 + Wiesław, Roman oraz rodzice: Stanisław i Krystyna 

1500 + Regina Wiatrowska – gregorianka 

1800 W intencji Ojczyzny, o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi Królowej 

Polski dla Prezydenta, Rządu i dla całego Narodu Polskiego 

– int. od Krucjaty Różańcowej  


