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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Ostatnią niedzielą okresu zwykłego kończymy karnawał i rozpoczynamy od Środy Popielcowej Wielki
Post, który trwa 40 dni. Jest on dla nas, ludzi wierzących, czasem, w którym wpatrując się w krzyż
Chrystusa, uczymy się dźwigania codziennego krzyża. Aby przeżyć dobrze Wielki Post, Kościół
wskazuje na trzy elementy: post, modlitwę i jałmużnę. W owocnym przeżyciu tego czasu pomogą nam
wielkopostne nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Pamiętajmy też o postanowieniu
pokutnym.
2. W tę niedzielę rozpoczynamy 52. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny czas
modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach. Niech nasza postawa i modlitwa przyniesie błogosławione
owoce.
3. Od poniedziałku Msze Św. w dzień powszedni odprawiane będą w kościele.
4. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. zapraszamy na katechezę do salki w poniedziałek na
godz. 17.00. Kandydaci do sakramentu Bierzmowana mają WSPÓLNE spotkanie po Mszy Św.
o godz. 18.30.
5. 6 marca w Środę Popielcową sypiemy głowy popiołem na znak jedności z Chrystusem Umęczonym,
podejmując intencje pokutne. Tego dnia Msze Św. o godz. 8.30 w Opławcu, a po południu o 17.00 w
Smukale i o godz. 18.00 w Opławcu. Ofiary zbierane na tacę przeznaczone są na wsparcie kościelnych
hospicjów naszej diecezji, w których przebywają terminalnie chorzy na raka. Przypominamy, że w
Środę Popielcową obowiązuje post ścisły.
6. Za tydzień II niedziela miesiąca. Zebrane ofiary przeznaczamy na cele inwestycyjne naszej parafii,
„Bóg zapłać” ofiarodawcom.
7. Zapraszamy na Drogę Krzyżową w każdy piątek Wielkiego Postu w Opławcu o godz. 17.00 dla dzieci
i 17.30 dla młodzieży i dorosłych, a w Smukale o godz. 17.00. Rodziców prosimy o zmobilizowanie
dzieci, a wszystkich dorosłych, aby pomimo swoich zajęć, znaleźli czas na udział w nabożeństwach.
8. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18.00, a po nich Msza
Św.
9. Za tydzień w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy Misje Parafialne, które będzie głosił
o. Jan Dobosiewicz ze Zgromadzenia Misjonarzy Św. Wincentego a’Paulo. Misje będą trwały cały
tydzień, aż do soboty 16 marca, czyli rozpoczęcia nawiedzenia. Msze Św. dla dorosłych będą każdego
dnia od poniedziałku do piątku o godz. 11.00 i 18.00. Misje każdego dnia będziemy kończyć o godz.
21.00 Apelem Jasnogórskim. W poniedziałek i wtorek są nauki ogólne i stanowe, środa jest dniem
odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, w czwartek odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Natomiast w
piątek o godz. 11.00 Msza Św. z udzieleniem Sakramentu Chorych, a wieczorem po Mszy Św. o godz.
18.00 Droga Krzyżowa dla wszystkich ulicami osiedla, zakończona Apelem Jasnogórskim przy
Krzyżu Misyjnym przed Kościołem. W sobotę gromadzimy się o godz. 16.30 na nabożeństwie
oczekiwania przy ul. Wycieczkowej. Szczegółowe informacje zawarte są w informatorze.
10. Wolontariusze i dzieci ze scholii rozprowadzają pamiątkowe magnesy wydane z okazji peregrynacji MB

