07.03.2021
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Za nami już dwa tygodnie Wielkiego Postu. Pamiętajmy, że najważniejszym
zadaniem w tym szczególnym czasie jest nasze ciągłe nawracanie i umocnienie
naszej wiary. W tym duchu pragniemy przeżyć nasze rekolekcje wielkopostne, które
rozpoczną się za już za dwa tygodnie. Nauki rekolekcyjne głosił będzie Ks. Prof.
Bogdan Czyżewski. Msze Św. z nauką rekolekcyjną będą w poniedziałek, wtorek i
środę o godz. 10.00 i 18.00.
2. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym na godz.
18.00. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu w Opławcu
o godz. 17.30.
3. Dzisiaj o godz. 11.00 różaniec prowadzony przez Żywy Różaniec Rodzin. Po Mszy
Św. o godz.11.30 spotkanie.
4. W każdą środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w
czwartek nowenna do Jezusa Przemienionego. Natomiast w piątek o godz. 20.00
różaniec mężczyzn w kościele.
5. Za tydzień II niedziela miesiąca. Zebrane ofiary przeznaczamy na cele inwestycyjne
parafii. „Bóg zapłać” ofiarodawcom.
6. Za dwa tygodnie w piątek 19 marca po Mszy Św. wieczornej wykład Ks. Prof.
Bogdana Czyżewskiego, który omówi postać Teresy Neumann w ramach cyklu nt.
cudów eucharystycznych.
7. Tradycyjnie jałmużnę postną w okresie Wielkiego Postu można składać do
skarbony Świętego Antoniego.
8. U ministrantów można nabyć „Przewodnik Katolicki” i „Niedzielę”.
9.

W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Jana
Fiertka, lat 84, z ul. Sanatoryjnej. Msza Św. pogrzebowa odbędzie się w środę 10
marca o godz. 11.00 w naszym kościele, a po niej pogrzeb na cmentarzu NSPJ przy
ul. Ludwikowo. Pół godziny przed Mszą Św. różaniec. Pan Jan Fiertek był jednym z
budowniczych naszej świątyni. Od 2008 roku, kiedy zaczęła się budowa domu
parafialnego, codziennie pomagał przy jego budowie. Po zakończonej budowie, dalej
każdego dnia wykonywał różne prace i czynności przy parafii. Był też kościelnym,
który codziennie przygotowywał kościół do liturgii. Dziękując za jego oddane życie
naszej parafii, polećmy jego duszę Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…

