
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
2 Niedziela Wielkiego Postu 

8 marca 2020 r. 

  

 

1. Nabożeństwa Wielkopostne - W okresie Wielkiego Postu zachęcamy wiernych 

do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Ża-

lach, w czasie, których rozważamy mękę Pańską. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 

16.30 dla dzieci, a dla dorosłych i młodzieży o godz. 17.30. Gorzkie Żale dziś o godz. 

17.15. W Polsce za udział w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny pod 

zwykłymi warunkami. 

 

2. Spotkanie Rycerstwa - w najbliższy wtorek po Mszy św. o godz. 18.00 odbę-

dzie się spotkanie Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy. 

 

3. Jałmużna wielkopostna – Jak zapowiadaliśmy dziś po Mszach świętych przepro-

wadzamy zbiórkę ofiar do puszek na utrzymanie naszej Jadłodajni im. bł. Rafała Chy-

lińskiego. Jest to nasza jałmużna wielkopostna. Za złożone ofiary składy serdeczne 

Bóg zapłać. 

 

4. Pielgrzymka - Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem majowa piel-

grzymka do Włoch zostaje odwołana. Szczegóły dla osób zapisanych zostaną podane 

w czasie późniejszym. 

g 

6. Ekstremalna Droga Krzyżowa – nasza parafia organizuje Ekstremalną Drogę 

Krzyżową. Ekstremalna Droga Krzyżowa będzie polegała na przejściu w nocy 14 stacji 

męki Jezusa. Całość trasy wynosi 37 kilometrów. W czasie całej Drogi Krzyżowej ob-

owiązuje zasada milczenia. Wyjątkiem od tej zasady będzie odczytanie rozważań na 

głos i modlitwa przy każdej stacji. Podczas Drogi Krzyżowej przewidziane są dwie 20-

minutowe przerwy przed kościołem w Bronisławiu i Byczynie. Przed wyjściem każdy 

uczestnik otrzyma tekst rozważań poszczególnych stacji. Aby być dobrze widocznym 

każdy z uczestników zobowiązany jest iść w kamizelce odblaskowej oraz z latarką 

najlepiej czołówką. Wyjście grupy nastąpi w piątek 27 marca po Mszy św. o godz. 



 

18.00. Planowany powrót ok. godz. 5.oo rano. Koszt obejmujący teksty rozważań, 

pamiątkę oraz ubezpieczenie wynosi 10 zł. Przy zapisie prosimy o podanie adresu 

zamieszkania i daty urodzenia. Informujemy, że każdy z uczestników musi być zapi-

sany. Nie będzie możliwości zapisu w dniu wyjścia. Jednocześnie informujemy, że 

trasa Drogi Krzyżowej jest długa i trudna, dlatego przed zapisem prosimy o przemy-

ślaną decyzję. Podczas drogi będziemy szli grupą. Przy tej okazji serdecznie dzięku-

jemy Policji w Radziejowie za całonocne czuwanie podczas naszej drogi.   

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim 

życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. Również z okazji dzisiejszego 

święta składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Kobietom. Życzymy dużo ra-

dości i opieki Najwspanialszej z Kobiet – Najświętszej Maryi Panny. Niech Matka Je-

zusa i nasza Matka będzie wzorem kobiecości. Niech wyprasza u Swego Syna obfite 

błogosławieństwo na każdy dzień, abyście mogły godnie wypełniać szczególną rolę  

w świecie, w kościele i w rodzinie. 

Szczęść Boże. 

 

 

 

 

 


