14.02.2016
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. Dariusz Wesołek, 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 17.30 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. Apeluję
do rodziców, aby na nabożeństwach Drogi Krzyżowej o godz. 17.00 nie zabrakło dzieci.
4. Tradycyjnie jałmużnę postną w okresie Wielkiego Postu można składać do skarbony
Św. Antoniego pod chórem. Ofiary zebrane zostaną przeznaczone na cele pomocowe osób
potrzebujących.
5. Dziękujemy za ofiary zebrane na rzecz hospicjów w Środę Popielcową.
6. Po przerwie kolędowej w ten piątek o godz. 18.30 odbędzie się kolejna katecheza ks. prof. o Chrzcie
Św. Tematem najbliższej katechezy jest „Chrzest Polski w 966 roku- znaczenie religijne i
państwowe”. Tym bardziej zapraszam w rozpoczętym Roku Jubileuszowym Chrztu Polski.
7. Już dziś informuję, że rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w V niedzielę
Wielkiego Postu, 13 marca. Już teraz serdecznie zapraszamy.
8. Przygotowujemy się do Światowych Dni Młodzieży. Jak nam wiadomo, przed oficjalnymi

uroczystościami w Krakowie grupy młodzieży całego świata będą przebywały przez cały tydzień we
wszystkich parafiach diecezji bydgoskiej. Aby pokryć koszty organizacji tych dni w naszej diecezji,
na każdą parafię została nałożona comiesięczna opłata. Dlatego w każdą trzecią niedzielę miesiąca po
Mszach Świętych będzie można złożyć ofiary do puszek na ten cel. Bardzo proszę o zrozumienie i
wsparcie.
9. Dzisiaj II niedziela miesiąca. Dziękuję za złożone ofiary.
10. Za tydzień 21 lutego w niedzielę na Mszy Św. o godz. 11.30 poświęcimy tablicę Ks. Prałata Stefana

Brylla. Tablica będzie odlana z brązu, na której zostanie umieszczony wizerunek Ks. Prałata na tle
naszej świątyni z krótką informacją, że był pierwszym proboszczem i budowniczym naszego
kościoła. Do tej pory zebraliśmy 5 tys. zł, zostało nam jeszcze 4 tys. Bardzo proszę o wsparcie.
Ofiary można składać w kopertach lub na konto parafialne.
11. W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał do Siebie: Śp. Eugeniusza Pietrzykowskiego, lat 86 i Śp.

Eugeniusza Zielaskowkiego, lat 78. Polećmy ich dusze Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek..

