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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Ostatnią niedzielą okresu zwykłego kończymy karnawał i rozpoczynamy od Środy 

Popielcowej Wielki Post, który trwa 40 dni. 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. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to 

szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach. Niech nasza postawa i 

modlitwa przyniesie błogosławione owoce. 

3. W tym tygodniu Msze św. w poniedziałek i wtorek będą sprawowane w kaplicy, zaś od 

środy w kościele.   

4. 17 lutego, w Środę Popielcową sypiemy głowy popiołem na znak jedności z Chrystusem 

Umęczonym, podejmując intencje pokutne. Tego dnia Msze Św. w Opławcu o godz. 8.30 

i 18.00. Ofiary zbierane na tacę tradycyjnie przeznaczamy na wsparcie kościelnych 

hospicjów naszej diecezji, w których przebywają terminalnie chorzy na raka. 

Przypominamy, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły. 

5. Zapraszamy na Drogę Krzyżową w każdy piątek Wielkiego Postu w Opławcu o godz. 

17.30 – na tę drogę zapraszamy zarówno dzieci, młodzież i dorosłych. Rodziców prosimy 

o zmobilizowanie dzieci, a wszystkich dorosłych, aby pomimo swoich zajęć znaleźli czas 

na udział w nabożeństwach. 

6. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18.00, a 

po nich Msza Św. W tym roku kazania pasyjne głosił będzie Ks. Mateusz Skiera, 

wikariusz parafii pw. Św. Antoniego na Czyżkówku.  

7. Dzisiaj II niedziela miesiąca – serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie i ofiary na 

rzecz parafii. Dodatkowe ofiary na ten cel można wpłacać na konto parafialne.  

8. Zapowiadany wykład ks. prof. B. Czyżewskiego odbędzie się w przyszłym miesiącu 19 

marca 2021 r.  

9. Nasza parafia organizuje zbiórkę zużytego sprzętu agd i rtv, z której dochód wspomoże 

najbiedniejsze kraje misyjne. Zbierać będziemy stare komputery, monitory, radia, magnetowidy, 

telefony, lodówki, pralki, kable, baterie itp. Sprzęt można będzie składać na terenie naszej szkoły 

(ul. Opławiec 157) 1 marca (w poniedziałek) do godziny 12:00. Szczegóły w gablocie oraz na 

stronie internetowej.  

10. Z naszej wspólnoty parafialnej przeszli do wieczności: ś.p. Ewa Helak, lat 63, zam. przy ul. 

Smukalskiej oraz ś.p. Anna Lubińska, lat 89, zam. ul. Baranowskiego. 


