
22.02.2015  
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
 

1. Rozpoczynający się Wielki Post jest kolejną w naszym życiu okazją do przeżycia tego 

szczególnego  czasu w duchu nawrócenia. Niech w głębokim przeżywaniu tego okresu 

pomogą nam post, modlitwa i jałmużna, jak i też nabożeństwa wielkopostne. Nie 

żałujmy czasu i wysiłku, by dobrze przeżyć czas Wielkiego Postu razem z Chrystusem. 

2. Zapraszam dzisiaj na pierwsze nabożeństwo Gorzkich Żali na godz. 18.00, podczas 

którego będziemy rozważać Mękę Pańską. Kazania pasyjne głosił będzie ks. Marcin 

Benk, wikariusz parafii Św. Łukasza w Fordonie. Po nabożeństwie Gorzkich Żali Msza 

Św.  

3. W każdy piątek Wielkiego Postu Droga Krzyżowa w Opławcu o godz. 17.00 dla dzieci   

i 18.00 dla wszystkich. Uczestnictwo w Drodze Krzyżowej pomaga nam zrozumieć 

sens męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, a przez to z pokorą przyjąć krzyż 

codziennego życia. Dlatego apeluję do rodziców, aby na nabożeństwach Drogi 

Krzyżowej o godz. 17.00 nie zabrakło dzieci. Przypominam, że za udział w 

nabożeństwie Drogi Krzyżowej i przyjęcie Komunii Św., jak i zmówienie modlitw 

według intencji Ojca Świętego, można uzyskać odpust zupełny . 

4. Tradycyjnie jałmużnę postną w okresie Wielkiego Postu składamy do skarbony  

Św. Antoniego pod chórem. Jednocześnie zapraszam dzieci i młodzież naszej szkoły do 

wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji jałmużny wielkopostnej, która przebiega pod 

hasłem „Wiara i Miłosierdzie”. Każda klasa szkoły otrzyma skarbonkę Caritasu, do 

których będzie można złożyć ofiarę. Wszystkie środki zostaną rozdysponowane przez 

parafialny zespół Caritas dla najbardziej potrzebujących z naszej parafii. 

5. Dziękujemy za ofiary zebrane na rzecz hospicjów w Środę Popielcową.  

6. Już dziś informuję, że rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w IV 

niedzielę Wielkiego Postu, tj. 15 marca. Nauki rekolekcyjne głosił będzie ksiądz prof. 

Czesław Kustra ze Zgromadzenia Księży Michalitów, wykładowca pedagogiki na 

UMK i egzorcysta.  

7. Pielgrzymka parafialna na wschodnio-południowe tereny naszej ojczyzny, m. in. w 

Bieszczady i do Lwowa odbędzie się w ostatni tydzień maja, tj. od 25 do 30. Aby 

obniżyć koszty, pielgrzymkę organizuję samodzielnie. Szczegóły podam później.  

 

 

 


