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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
 

1. W Przemienieniu Chrystusa na górze Tabor odczytujemy wezwanie do przemiany 

swojego życia, które jest głównym zadaniem w okresie Wielkiego Postu. Przemiana ta 

ma nas zbliżyć do Chrystusa. 

2. Bardzo serdecznie zapraszam na nabożeństwo Gorzkich Żali, które wraz  

z kazaniem pasyjnym odbędzie się o godzinie 18.00. Dalej zachęcam do aktywnego 

przeżywania nabożeństw Drogi Krzyżowej, jakie odprawiamy w każdy piątek 

Wielkiego Postu w Opławcu o godz. 17.00 dla dzieci i 17.30 dla wszystkich, zaś w 

Smukale o godz. 17.00.  

3. Ponownie informuję, że rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się  

w V niedzielę Wielkiego Postu, tj. 13 marca. Nauki rekolekcyjne głosił będzie ks. 

Bartosz Wojtaszek, wikariusz w parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy. Już teraz 

serdecznie proszę o takie zorganizowanie czasu, aby nikogo z nas nie zabrakło 

podczas rekolekcji. 

4. Zachęcam do udziału, szczególnie w Wielkim Poście w środy w nowennie do Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy i w czwartki do Jezusa Przemienionego. 

5. Przygotowujemy się do Światowych Dni Młodzieży. Jak zapowiadałem tydzień temu, 

aby pokryć koszty organizacji tych dni w naszej diecezji, na każdą parafię została 

nałożona comiesięczna opłata. Dlatego dzisiaj, jak i w każdą trzecią niedzielę miesiąca 

po Mszach Świętych będzie można złożyć ofiary do puszek na ten cel. Bardzo proszę 

o zrozumienie i wsparcie.  

6. Dzisiaj na Mszy Św. o godz. 11.30 zostanie poświęcona tablica Ks. Prałata Stefana 

Brylla, z okazji 1. rocznicy śmierci. Cieszę się, że udało nam się zrealizować to nasze 

wspólne dzieło, które upamiętnia życie i czyny Ks. Prałata dla naszej parafii. Jeśli to 

możliwe, nadal proszę o składanie ofiar na tę tablicę.  

7. Młodzież z naszej parafii, która jest zaangażowana w przygotowanie Światowych Dni 

Młodzieży zaprasza:    

a) w sobotę 27 lutego od godziny 10.00 na sprzątanie okolicznego lasu, po 

sprzątaniu natomiast na spotkanie przy herbacie do domu katechetycznego. 

Zapewniamy worki i rękawiczki. Zbiórka przed kościołem parafialnym. 

b) w niedzielę 28 lutego młodzież sprzedawać będzie naklejki z symbolem ryby 

na pojazdy. Uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone na bilety lotnicze dla 

kilku pielgrzymów z Madagaskaru. Również tego dnia, po Mszy św. o 11.30 

odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób chętnych na wyjazd na ŚDM w 

Krakowie.   


