15.03.2015

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Rozpoczynamy święty czas Rekolekcji Wielkopostnych, które są dla nas wołaniem
o wewnętrzną odnowę naszych serc i o głębokie nawrócenie, które pomoże nam jeszcze
mocniej, miłością płynącą z Krzyża, kochać Boga i bliźniego. Tak zaplanujmy naszą pracę i
obowiązki, aby nie zabrakło nas podczas tych rekolekcyjnych dni. Pamiętajmy także o
zachęceniu do uczestnictwa w rekolekcjach naszych domowników.
2. Witamy pośród nas ks. dr hab. Czesława Kustra z Torunia, który rozpoczął w naszej parafii
głoszenie nauk rekolekcyjnych. Życzymy mu, aby dobrze czuł się w naszej wspólnocie, a
słowo, które Pan Bóg kieruje do nas za jego pośrednictwem, umocniło naszą wiarę.
3. W poniedziałek, wtorek i środę nauki rekolekcyjne dla dzieci ze szkoły podstawowej o godz.
9.00, dla młodzieży gimnazjalnej o godz. 10.30, zaś dla wszystkich podczas Mszy Św. o
godz. 18.00. Po nich: w poniedziałek nauka stanowa dla kobiet a we wtorek nauka stanowa
dla mężczyzn. W środę poświęcenie rodzin Bożemu Miłosierdziu (przynosimy ze sobą obraz
Jezusa Miłosiernego). Szczegółowy plan rekolekcji na plakacie.
4. Jeszcze dzisiaj o godz. 18.00 nabożeństwo Gorzkich Żali, podczas których kazanie pasyjne
wygłosi ksiądz rekolekcjonista- ks. Czesław.
5. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w najbliższy piątek Wielkiego Postu w Opławcu o godz.
17.00 dla dzieci i 18.00 dla wszystkich.
6. W celu ujednolicenia dekoracji z kwiatów Grobu Pańskiego w Niedzielę Palmową będzie
można złożyć ofiary do puszek na zakup kwiatów.
7. Już dzisiaj informuję, że dzień spowiedzi parafialnej z udziałem zaproszonych kapłanów
przypada dla naszej wspólnoty w Wielką Środę, 1 kwietnia.
8. 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.
9. Na stronie internetowej parafii wymienione są terminy wszystkich Mszy Św., które będą
sprawowane w intencji śp. Księdza Stefana Brylla.
10. W zakrystii można nabyć świece Caritas na stół wielkanocny, tzw. paschaliki.
11. W piątek ok. godz. 19.00 wykład ks. prof. pt. „Przekłady Pisma Św., czyli w jakich językach
została napisana Biblia”. Serdecznie zapraszam.

