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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
.
1. Za nami już dwa tygodnie Wielkiego Postu. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym
szczególnym czasie jest nasze nawrócenie i umocnienie naszej wiary. W tym duchu pragniemy
przeżyć nasze rekolekcje wielkopostne, które rozpoczną się za już za tydzień. Nauki rekolekcyjne
głosił będzie ks. dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK, wykładowca akademicki, kierownik
Katedry Opieki i Profilaktyki Społecznej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK
w Toruniu, kapłan Zgromadzenia Michalitów, egzorcysta. Już teraz można zapoznać się
z programem rekolekcji, który wywieszony jest w gablocie oraz zamieszczony na stronie
internetowej. Mam nadzieję, że nikogo z nas nie zabraknie podczas tego szczególnego czasu dla
wspólnoty parafialnej, jakim są rekolekcje.
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. 17.00 dla
dzieci i 18.00 dla wszystkich.
3. W każdą środę nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zaś w każdy czwartek
nabożeństwo do Jezusa Przemienionego. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.
4. Tradycyjnie jałmużnę postną w okresie Wielkiego Postu składamy do skarbony Świętego
Antoniego, jak również dzieci i młodzież naszej szkoły mogą złożyć ofiarę do skarbonek Caritasu,
które otrzymała każda klasa szkoły.
5. Dziś II niedziela miesiąca. Ofiary zbierane przeznaczamy na cele inwestycyjne parafii. Przy tej
okazji ponawiam prośbę o składanie dodatkowych ofiar na remont kościoła.
6. W dniach 25-30 maja br. odbędzie się pielgrzymka parafialna na południowo-wschodnie tereny
naszej Ojczyzny, w programie m.in. Przemyśl, Krasiczyn, Kalwaria Wacławska, Komańcza –
miejsce internowania ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego, Zalew Soliński, Bieszczady
z malowniczymi cerkwiami, a także zwiedzanie Lwowa.
7. Na stronie internetowej parafii wymienione są terminy wszystkich Mszy Św., które będą
sprawowane w intencji śp. Księdza Stefana Brylla.
8. W zakrystii można nabyć świece Caritas na stół wielkanocny, tzw. paschaliki: mała w cenie 7 zł,
duża w cenie 13 zł.

