30.03.2014
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Jako ludzie wierzący pragniemy raz w roku w sposób szczególny przez czas rekolekcji
wielkopostnych bardziej zbliżyć się do Jezusa i w świetle wiary dokonać rachunku
sumienia: co uczynić, aby nasze życie było w głębokiej łączności z

Chrystusem

i Kościołem. Niech ten tydzień będzie dla nas czasem duchowego przygotowania do
zbliżających się rekolekcji.
2. Rekolekcje parafialne rozpoczynamy od przyszłej niedzieli. Będą one trwały do środy,
9 kwietnia, włącznie. Nauki rekolekcyjne wygłosi ks. dr Marcin Andrzejewski z
Gniezna, sekretarz Ks. Bp Krzysztofa Wętkowskiego. Myślą przewodnią rekolekcji jest
„Śmiać się całym sercem”. Już teraz można zapoznać się z programem, który
wywieszony jest w gablotce.
3. We wtorek nie będzie Mszy Św. o godz. 8.30, tylko Msza Św. w szpitalu.
4. W środę 2 kwietnia przypada 9. rocznica śmierci Jana Pawła II. Na Mszę Św.
zapraszam.
5. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w najbliższy piątek Wielkiego Postu w Opławcu o
godz. 17.00 dla dzieci i 18.00 dla wszystkich, zaś w Smukale o godz. 17.00.
6. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Z Komunią Św. do chorych udamy się w
godzinach przedpołudniowych. Wyjątkowo w tym miesiącu, z uwagi na Drogę
Krzyżową dla dzieci o godz. 17.00, Spowiedź Św. pół godziny później niż zwykle, tj. o
godz. 16.30.
7. Zapraszam tradycyjnie już na nabożeństwo Gorzkich Żali na godz. 18.00, szczególnie te
osoby, które nie były jeszcze ani razu.
8. Za tydzień w niedzielę 6 kwietnia spotkanie Żywego Różańca Rodzin.
9. Tradycyjnie w celu ujednolicenia dekoracji z kwiatów Grobu Pańskiego w Niedzielę
Palmową 13 kwietnia ministranci będą zbierać ofiary do puszek na zakup kwiatów.
10. Już dzisiaj informuję, że parafialna spowiedź święta z udziałem zaproszonych
kapłanów, która odbywa się zawsze w Wielkim Tygodniu w środę, będzie 16 kwietnia
w środę od godz. 17.00. Bardzo proszę o przypomnienie swoim bliskim.
11. Jałmużnę postną w okresie Wielkiego Postu składamy do skarbony Świętego
Antoniego.
12. W dniach od 7 do 16 maja odbędzie pielgrzymka do Rzymu. Zostało jeszcze kilka
wolnych miejsc. Zapraszamy do zapisywania się w zakrystii.

