
07.02.2016  

     OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

V NIEDZIELA ZWYKŁA 

1. Ostatnią niedzielą czasu zwykłego kończymy okres karnawału i rozpoczynamy od Środy 

Popielcowej Wielki Post, który trwa 40 dni. Jest dla nas, ludzi wierzących, czasem, w 

którym wpatrując się w krzyż Chrystusa, uczymy się dźwigania codziennego krzyża razem z 

naszym Panem. Aby przeżyć dobrze Wielki Post, Kościół wskazuje na trzy elementy: post, 

modlitwę i jałmużnę. Nie powinno nikogo z nas zabraknąć na Drodze Krzyżowej, Gorzkich 

Żalach, jak i też pamiętajmy o postanowieniu pokutnym, które pozwoli nam bardziej 

przeżyć w skupieniu i na modlitwie czas męki i śmierci Chrystusa. 

2. Dzisiaj o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin. 

3. 10 lutego w Środę Popielcową sypiemy głowy popiołem na znak jedności z Chrystusem 

Umęczonym, podejmując intencje pokutne. Tego dnia Msze Św. o godz. 8.30 w Opławcu, a 

po południu o 17.00 w Smukale i o godz. 18.00 w Opławcu. Ofiary zbierane na tacę 

przeznaczone są na wsparcie kościelnych hospicjów naszej diecezji, w których przebywają 

terminalnie chorzy na raka. Przypominam, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły . 

4. W czwartek 11 lutego przypada Święto Najświętszej Marii Panny z Lourdes. Tego dnia 

obchodzimy Światowy Dzień Chorych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji 

chorych na godz. 18.00. 

5. Bardzo serdecznie zapraszam na Drogę Krzyżową w każdy piątek Wielkiego Postu w 

Opławcu o godz. 17.00 dla dzieci i 17.30 dla młodzieży i dorosłych, a w Smukale o godz. 

17.00. Drogę Krzyżową dla dzieci będzie prowadziła Siostra Adriana. Rodziców proszę o 

zmobilizowanie dzieci, a wszystkich dorosłych, aby pomimo swoich zajęć, znaleźli czas na 

udział w nabożeństwach. 

6. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18.00, a po 

nich Msza Św. Kazania pasyjne będzie głosił ks. Dariusz Wesołek, wikariusz parafii Św. 

Łukasza w Fordonie. 

7. Już dzisiaj zapraszamy w piątek 19 lutego na godz. 18.50 na wykład ks. prof. Bogdana 

Czyżewskiego. Podejmować będziemy kolejny temat o Chrzcie Św.  

8. Za tydzień II niedziela miesiąca. Ofiary zbierane przeznaczamy na cele inwestycyjne naszej 

parafii.  

9. Tak, jak zapowiadałem zamierzamy umieścić, z inicjatywy mieszkańców naszej parafii, 

tablicę poświęconą Ks. Prałatowi. Całkowity koszt tablicy wyniesie 9 tys. zł. Proszę o 

wsparcie naszego wspólnego dzieła. Ofiary na ten cel można składać w kopertach lub na 

konto parafialne. Tablicę poświęcimy w niedzielę 21 lutego na Mszy Św. o godz. 11.30.  


