26.04.2015
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. W dzisiejszą niedzielę Dobrego Pasterza przeżywamy dzień modlitw w intencji
powołań. Rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw o powołania do służby w
Kościele. Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że zaczyna brakować powołań,
dlatego musimy prosić Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło głosicieli Bożego
Słowa.
2. W piątek rozpoczyna się maj, który jest miesiącem poświęconym naszej Pani i
Królowej. To właśnie w szkole Maryi uczymy się całkowitego oddania Bogu.
Nabożeństwa majowe w Opławcu codziennie o godz. 18.00, oprócz wtorków.
Podczas nabożeństw majowych czytać będziemy rozważania pogłębiającą naszą
wiarę.
3. W piątek 1 maja czcimy Świętego Józefa Rzemieślnika. Podczas Mszy Św.
o godz. 18.00 będziemy modlić się za wszystkich pracujących, bezrobotnych
i poszukujących pracy. Tego dnia pierwsze nabożeństwo majowe. Spowiedź Św. dla
dzieci o godz. 17.30.
4. Do chorych udamy się nie w I piątek miesiąca, który przypada 1 maja, lecz dzień
wcześniej- w czwartek w godzinach dopołudniowych. Bardzo proszę rodziny i
sąsiadów o powiadomienie chorych.
5. Z uwagi na to, że 3 maja przypada w niedzielę, liturgicznie Święto to przeniesione
jest na poniedziałek 4 maja. Msza Św. tego dnia o godz. 18.00 w Opławcu.
6. We wtorek nie będzie Mszy Św.
7. Za tydzień w niedzielę o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin.
8. Dalej zachęcam do udziału w pielgrzymce na wschodnie tereny naszej Ojczyzny.
9. Już dzisiaj informuję, że VI Festyn Parafialny odbędzie się, tak jak co roku, w
ostatnią sobotę czerwca, tj. 27. Bardzo proszę o włączenie się w jego organizację.
10.Zachęcam młodzież naszej parafii do włączenia się w wolontariat podczas
Światowych Dni Młodzieży. Informacje z ulotkami w zakrystii.
11.Ponawiam swoją prośbę o składanie dodatkowych ofiar na malowanie i remont
kościoła. W tym tygodniu 2 rodziny złożyły ofiary.
Zapowiedzi przedślubne III
Kamila Olszewska- st. wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Baranowskiego
Abdrea Frontino- st. wolnego, zam. Margherita di Savoia
Zapowiedzi przedślubne I
Agnieszka Boniek- st. wolnego, zam. Bydgoszcz, ul. Smukalska
Mateusz Czerwiński- st. wolnego, zam. Płock

