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     OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
 

1. W Przemienieniu Chrystusa na górze Tabor odczytujemy wezwanie do przemiany 

swojego życia, które jest głównym zadaniem w okresie Wielkiego Postu. Przemiana ta ma 

nas zbliżyć do Chrystusa. 

2. Bardzo serdecznie zapraszam na nabożeństwo Gorzkich Żali, które wraz  

z kazaniem pasyjnym odbędzie się o godzinie 18.00. Dalej zachęcam do aktywnego 

przeżywania nabożeństw Drogi Krzyżowych, jakie odprawiamy w każdy piątek Wielkiego 

Postu w Opławcu o godz. 17.00 dla dzieci i 18.00 dla wszystkich, zaś w Smukale o godz. 

17.00.  

3. Tradycyjnie jałmużnę postną w okresie Wielkiego Postu składamy do skarbony Świętego 

Antoniego. 

4. Ponownie informuję, że rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się  

w V niedzielę Wielkiego Postu, tj. 25 marca. Nauki rekolekcyjne głosił będzie ksiądz Piotr 

Wachowski, wikariusz parafii pw. Świętego Mikołaja w Kcyni, nasz dawniejszy 

praktykant. Już teraz serdecznie proszę o takie zorganizowanie czasu, aby nikogo z nas nie 

zabrakło podczas rekolekcji. 

5. Za dwa tygodnie, w piątek 16 marca, kolejny wykład księdza profesora Bogdana 

Czyżewskiego z cyklu „Co to znaczy dzisiaj wierzyć”. Już dzisiaj serdecznie zapraszam. 

6. Jutro, tj. w poniedziałek 5 marca, o godz. 18.00 Msza Św. w intencji księdza profesora,  

z okazji 50-tych urodzin. Jest to intencja od wspólnoty parafialnej. Serdecznie zapraszam 

do wspólnej modlitwy. 

7. W ubiegłym tygodniu zostały przywiezione elementy do wentylacji grzewczej w kościele. 

Od jutra firma „Promont” rozpoczyna ich montaż. 

8. Za tydzień druga niedziela miesiąca. Zbierane ofiary przeznaczamy na cele inwestycyjne. 

9. Zachęcam do udziału, szczególnie w Wielkim Poście w środy w nowennie do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy i w czwartki do Jezusa Przemienionego. 

10. Owocem naszej przemiany i głębokiego nawrócenia, które jest zadaniem każdego 

człowieka wierzącego, powinno być pojednanie z Bogiem. Nie wyobrażamy sobie 

przeżycia Świąt Wielkiej Nocy bez skorzystania z sakramentu spowiedzi świętej, która jest 

obowiązkiem, ale jest przede wszystkim dla nas samych potrzebą i pragnieniem naszej 

duszy. Coraz więcej parafii w naszym dekanacie i w Bydgoszczy odchodzi od 

dokumentowania faktu spowiedzi wielkanocnej poprzez kartki. Ufając w dojrzałość 

chrześcijańską naszej wspólnoty, od tego roku rezygnujemy z tzw. kartek spowiedzi 

wielkanocnej. Pamiętajmy, że przed Panem Bogiem odpowiadamy we własnym sumieniu 

za godne przeżycie Świąt Wielkiej Nocy. Spowiedź parafialna jak zawsze w środę 

Wielkiego Tygodnia. 

 


