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  VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

1. Ostatnią niedzielą okresu zwykłego kończymy karnawał i rozpoczynamy od Środy Popielcowej Wielki 

Post, który trwa 40 dni. 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 Wielkim Poście, każdego dnia został wyznaczony tzw. kościół stacyjny. Dla naszej parafii jest to 

wtorek, 8 marca. Zapraszamy na wspólną modlitwę. Harmonogram dostępny jest na stronie 

internetowej.  

3. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Niech nasza postawa  

i modlitwa pomogą nam w dobrym przeżyciu Wielkiego Postu. Pamiętajmy też o postanowieniach 

wielkopostnych. 

4. Dziś w naszej szkole odbywać się będzie Charytatywny Turniej Badmintona dla naszego ucznia 

Mikołaja. Początek od godz. 15:00. Zachęcamy do udziału bądź kibicowania. 

5. Od tego tygodnia Msze Św. w dzień powszedni sprawowane już będą w kościele. 

6. 2 marca, w Środę Popielcową, sypiemy głowy popiołem na znak jedności z Chrystusem Umęczonym, 

podejmując intencje pokutne. Tego dnia Msze Św. w Opławcu o godz. 8.30 i 18.00. Ofiary zbierane na 

tacę tradycyjnie przeznaczamy na wsparcie kościelnych hospicjów naszej diecezji, w których 

przebywają terminalnie chorzy na raka. Przypominamy, że w Środę Popielcową obowiązuje post 

ścisły. 

7. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu w Opławcu o godz. 17.30, na którą zapraszamy 

młodzież i dorosłych. Natomiast o godz. 17:00 Droga krzyżowa dla dzieci. Rodziców prosimy o 

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

nabożeństwach. 

8. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Do chorych udamy się w godzinach porannych. 

Spowiedź Św., z uwagi na Drogę Krzyżową, o godz. 16.30. Również o tej godzinie wystawienie 

Najświętszego Sakramentu i adoracja do Mszy Św. o godz. 18.00. 

9. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o g. 18.00, a po nich Msza Św.  

10. W każdą środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w czwartek nowenna 

do Jezusa Przemienionego. Natomiast w piątek o godz. 20.00 różaniec mężczyzn w kościele. 

11. Za tydzień w niedzielę o godz. 11.00 różaniec, prowadzony przez Żywy Różaniec Rodzin, po Mszy 

Św. spotkanie.  

12. Caritas organizuje niezbędną pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Odpowiadając na apel, po każdej Mszy 

św. wolontariusze zbierać będą ofiary na ten cel. Bóg zapłać.   

13.  Przed kościołem można nabyć „Przewodnik Katolicki” wraz z dodatkiem – modlitewnikiem na 

miesiąc marzec.  

14. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszła do wieczności śp. Anna Ślusarczyk, l. 85, zam. przy 

ul. Opławiec. Wieczny odpoczynek… 


