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     OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

II 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 czasu 

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 ksiądz Damian 

Pawlikowski z parafii Świętej Trójcy. Po nabożeństwie Gorzkich Żali Msza Św. 

wieczorna. 

3. W każdy piątek Wielkiego Postu Droga Krzyżowa w Opławcu o godz. 17.00 dla dzieci   

i 18.00 dla wszystkich, w Smukale zaś o godz. 17.00. Przypominam, że uczestnictwo  

w Drodze Krzyżowej pomaga nam zrozumieć sens męki i śmierci naszego Pana Jezusa 

Chrystusa, a przez to z pokorą przyjąć krzyż codziennego życia. Dlatego apeluję do 

rodziców, aby na nabożeństwach Drogi Krzyżowej o godz. 17.00 nie zabrakło dzieci. 

Przypominam, że za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i przyjęcie komunii świętej, 

jak i zmówienie modlitw według intencji Ojca Świętego, można uzyskać dla siebie odpust 

zupełny . 

4. Tradycyjnie jałmużnę postną w okresie Wielkiego Postu składamy do skarbony  

Św. Antoniego. 

5. Dziękujemy za ofiary zebrane na rzecz hospicjów w Środę Popielcową. Zebraliśmy  

1100 zł.  

6. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Chorych z komunią świętą odwiedzimy  

w godzinach przedpołudniowych. Okazja do spowiedzi świętej wyjątkowo pół godziny 

później, tj. o godz. 16.30, a po niej Droga Krzyżowa dla dzieci. Po nabożeństwie Drogi 

krzyżowej schola parafialna ma swoje spotkanie. 

7. Już dziś informuję, że rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się  

w V niedzielę Wielkiego Postu, tj. 25 marca. Z radością ogłaszam, że nauki rekolekcyjne 

głosił będzie ksiądz Piotr Wachowski, nasz praktykant, a obecnie wikariusz w parafii 

Świętego Mikołaja w Kcyni.   

8. Zgodnie z uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego, uczniowie szkoły podstawowej, 

którzy 1 września 2012 roku rozpoczną naukę w klasie pierwszej, do pierwszej komunii 

świętej przystąpią w klasie trzeciej. 

 


