
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na Niedzielę Palmową 

1. Na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy podczas każdej 

dzisiejszej Mszy św. święcimy palmy, natomiast Mszę św. o godz. 930 

rozpoczynamy procesją z palmami wokół kościoła. Przed Mszą św.  

o godz. 930, 1100 i 1230 pod chorem, można nabyć palmy oraz ozdoby 

świąteczne wykonane przez uczestników Domu Dziennego Pobytu. 

2. Również dzisiaj – zbiórka do puszek na kwiaty do Grobu Pańskiego. 

Jeśli ktoś pragnie ofiarować kwiaty to prosimy, aby były one białego 

koloru. 

3. Także dzisiaj o godz. 930 odprawiona będzie kolejna Msza św.  

za Ojczyznę. Z uwagi na Niedzielę Palmową nie będzie tym razem 

oprawy nawiązującej do symboli narodowych. 

4. Dzisiaj na godz. 1715 zapraszamy na Gorzkie Żale połączone  

z kazaniem pasyjnym. Natomiast od dzisiaj w każdą ostatnią niedzielę 

miesiąca o godz. 1800 odprawiana będzie Msza św. z prośbą  

o uwolnienie od wszelkich uzależnień. Modlić się będziemy wspólnie 

z grupą wsparcia „Odrodzenie” działającą przy naszej parafii. 

5. Dzisiaj o godz. 2000 w Bydgoszczy Fordonie będzie miało miejsce 

XVIII Misterium Męki Pańskiej. Wyjazd o godz. 1800 sprzed naszego 

kościoła. Zbiórka przy organistówce. Powrót ok. 2300. 

6. Można jeszcze nabyć świece Caritas na stół świąteczny w cenie 12 zł. 

7. Niezbędnym warunkiem dobrego przeżycia Świąt jest pojednanie  

z Bogiem. Tych, którzy jeszcze tego nie uczynili zapraszamy  

w najbliższych dniach. Spowiadać będziemy w poniedziałek i wtorek 

od godz. 1730 do 1800, w Wielką Środę od godz. 1600 do 1800  

z udziałem zaproszonych księży z dekanatu oraz w Wielki Piątek  

i Wielką Sobotę od godz. 8.00 do 9.00. W czasie Triduum Paschalnego 

nie będziemy spowiadać w godzinach wieczornych. 

8. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

9. Biuro Parafialne w Wielki Czwartek i Wielki Piątek będzie nieczynne. 

10. Dom Dziennego Pobytu działający przy naszej parafii zaprasza 

spotkanie pt. „Senior w aptece: Leki, suplementy, wyroby medyczne, 

samoleczenie, czyli czy warto wierzyć reklamom?” Spotkanie będzie 

miało miejsce w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dywizjonu 303  

na Osiedlu Lotnisko w dniu 27 marca we wtorek o godz. 1700. 
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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  

  
 

                        

Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci  

i Zmartwychwstania Pańskiego 

W Wielki Czwartek rano Eucharystia celebrowana jest jedynie w katedrze. 

Jest to Msza Krzyżma. 

W Parafiach – w naszym kościele o godz. 1800 – celebrowana jest w tym 

dniu tylko jedna Msza święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, będąca 

pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa.  

Na pamiątkę pojmania Pana Jezusa, po Komunii Świętej Najświętszy 

Sakrament zostanie przeniesiony do Ciemnicy w dolnym kościele. 

Adoracja trwać będzie do godz. 2200 a w Wielki Piątek od godz. 700. 

Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Jezusa. W ten 

dzień obowiązuje post ścisły, czyli powstrzymujemy 

się od pokarmów mięsnych i tylko jeden raz 

spożywamy posiłek do syta. W Wielki Piątek  

nie sprawuje się Eucharystii. Zapraszamy natomiast  

na Liturgię Adoracji Krzyża o godz. 1800.  

Na zakończenie Liturgii Najświętszy Sakrament 

zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego, gdzie 

adorować będziemy Chrystusa do godz. 2300.  

O godz. 2130 odprawimy Gorzkie Żale, natomiast  

od około godz. 2200 adorację poprowadzi młodzież. 
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Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu  

w Grobie Pańskim od godz. 700 do Wieczornej Liturgii.  

Adoracji przewodzić będzie:  

  700 –   800 – Żywy Różaniec V Róża,   800 –   900 – IV Róża,  

  900 – 1000 – VII Róża,   1000 – 1100 – II Róża,  

1100 – 1200 – VIII Róża,   1200 – 1300 – I Róża,  

1300 – 1400 – III Róża,   1400 – 1500 – V Róża, 

1500 – 1600 – Akcja Katolicka i Bractwo św. Józefa, 

1600 – 1700 – Apostolat „Margaretka” 

1700 – 1800 – Ruch Rodzin Szensztackich 

1800 – 1900 – Grupa Modlitewna Ojca Pio 

1900 – 2000 – Adoracja w ciszy 

W Wielką Sobotę pokarmy na stół wielkanocny święcimy w górnym 

kościele o godz. 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 i 1600. Ze względu  

na adorację prosimy o zachowanie ciszy i zachęcamy do chociażby krótkiej 

adoracji Najświętszego Sakramentu. 

W sobotni wieczór o godz. 2000 rozpoczynamy Wigilię 

Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to najbardziej uroczysta liturgia  

w ciągu całego roku, bo oznajmiająca zmartwychwstanie Chrystusa. W ten 

wieczór nie powinno zabraknąć nikogo w kościele. Do kościoła 

przynosimy świece. Może to być świeca od chrztu albo np. świeca Caritas. 

Z zapaloną od paschału świecą odnowimy w tym dniu nasze przyrzeczenia 

chrzcielne. 

Zwieńczeniem tej liturgii będzie procesja rezurekcyjna w Niedzielę 

Zmartwychwstania o godz. 600 rano. Kolejna Msza św. o godz. 930, 

natomiast Msza św. o godz. 1100 tylko w kościele górnym. 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego  

(30 marca – 7 kwietnia 2018 r.) 
Z Dzienniczka św. Faustyny: „Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą mi 

kazał Jezus napisać i odprawiać przed świętem Miłosierdzia rozpoczyna się 

w Wielki Piątek. Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do 

zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, 

jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie..."  

(Dz. 57). 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego w naszej parafii odprawiana będzie  

od piątku (30 marca) do poniedziałku (2 kwietnia) o godz. 1500 

a od wtorku (3 kwietnia) do soboty (7 kwietnia) o godz. 1745. 
 

INTENCJE 26.03.2018 r.  –  01.04.2018 r. 

Poniedziałek – 26.03.2018 r. 
  700 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Filipa 

  830 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Mariana z okazji 92 urodzin 

1800 + Arkadiusz Bereza (w 7 r. śm.) – intencja od żony 

1800 + Benedykt Ciarkowski – popogrzebowa 

1800 + Eugenia Cetkowska – popogrzebowa 

Wtorek – 27.03.2018 r. 
  700 + Syn Wojciech, mąż Lech i rodzice z obojga stron 

  830 + Jacek Kwiatkowski (w dniu urodzin) 

1800 + Irena i Wanda Zielińska oraz rodzeństwo (w dniu urodzin) 

1800 + Urszula Ekmann – popogrzebowa 

Środa – 28.03.2018r. 

  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i pomoc 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

  830 + Jerzy Szopiński (w 41 r. śm.), Ryszard Radzimiński (z okazji urodzin) 

1800 + Elżbieta Polińska – popogrzebowa 

1800 W podziękowaniu za życie i pracę Sługi Bożego ks. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego dla dobra Kościoła, Ojczyzny i świata z prośbą o rychłą 

beatyfikację 

Wielki Czwartek – 29.03.2018 r. 

1800 W podziękowaniu za dar kapłaństwa duszpasterzy naszej parafii, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i siły potrzebne do służby Bogu i ludziom – 

intencja od Apostolatu Margaretka i Żywego Różańca 

1800 + Ewa Snoussi (w 5 r. śm.) 

Wielki Piątek – 30.03.2018 r. 

1800 Liturgia na cześć Męki Pańskiej 

Wielka Sobota – 31.03.2018 r. – Wigilia Paschalna 

2000 Za Parafian 

2000 + Krystyna i Aleksander Listos oraz Leokadia i Franciszek Tęsiorowscy 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 01.04.2018 r. 
  600 Za Parafian 

  930 + Jerzy, Andrzej Andrzejewscy, Henryk Borowski i zmarli z rodziny 

  930 + Rodzice: Franciszek i Klara Skorzybót 

1100góra + Danuta Świgońska (w 8 r. śm.), rodzice: Maria, Kazimiera, Jan, Jerzy 

Sybigatulin 

1230 + Mąż Bernard Bojakowski (w 7 r. śm.), rodzice z obojga stron i zmarli 

z rodziny 

1230 + Magdalena Wyżga (w 1 r. śm.) i ojciec Marian 

1500 + Halina Robionek (w 11 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1500 + Mąż Henryk Kłopotek (w 4 r. śm.) 

1800 + Żona, mama i babcia Wanda Samulska 


