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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
VI NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Ostatnią niedzielą okresu zwykłego kończymy karnawał i rozpoczynamy od Środy
Popielcowej Wielki Post, który trwa 40 dni. Jest on dla nas, ludzi wierzących, czasem, w
którym wpatrując się w krzyż Chrystusa, uczymy się dźwigania codziennego krzyża. Aby
przeżyć dobrze Wielki Post, Kościół wskazuje na trzy elementy: post, modlitwę i
jałmużnę. W owocnym przeżyciu tego czasu pomogą nam wielkopostne nabożeństwa
Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Pamiętajmy też o postanowieniu pokutnym.
2. W tę niedzielę rozpoczynamy 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to
szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach. Niech nasza postawa i
modlitwa przyniesie błogosławione owoce.
3. Dzisiaj II niedziela miesiąca. Zebrane ofiary przeznaczamy na cele inwestycyjne naszej
parafii, „Bóg zapłać” ofiarodawcom.
4. 14 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.
5. Zapraszamy 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. Rodziców
prosimy o zmobilizowanie dzieci, a wszystkich dorosłych, aby pomimo swoich zajęć,
znaleźli czas na udział w nabożeństwach.
6. W ten piątek 16 lutego na godz. 18.30 na wykład ks. prof. Bogdana Czyżewskiego.
Tematem najbliższej katechezy będzie kolejna religia świata- Kościół ewangelicki.
7. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18.00, a po
nich Msza Św. Kazania pasyjne będzie głosił ks. Arkadiusz Muzolf.
8. Rozpoczęły się ferie zimowe dzieci i młodzieży. Jest to czas wypoczynku. Życzymy
czynnie wypoczywającym zimowej aury, zaś wszystkim pracującym siły i spokoju w
wypełnianiu codziennych obowiązków.
9. W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej rodziny parafialnej Śp. Zbyszka Knytera,
lat 93 z ul. Opławiec. Polećmy jego duszę Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…

