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     OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

1. Jako ludzie wierzący pragniemy raz w roku w sposób szczególny przez czas rekolekcji 

wielkopostnych bardziej zbliżyć się do Jezusa i w świetle wiary dokonać rachunku 

sumienia: co uczynić, aby nasze życie było w głębokiej łączności z  Chrystusem  

i Kościołem. Niech ten tydzień będzie dla nas czasem duchowego przygotowania do 

zbliżających się rekolekcji. 

2. Rekolekcje parafialne rozpoczynamy od przyszłej niedzieli. Będą one trwały do środy,  

20 marca, włącznie. Nauki rekolekcyjne wygłosi ks. Karol Glesmer pochodzący z naszej 

parafii, a obecnie proboszcz i dziekan w parafii w Łobżenicy. Myślą przewodnią 

rekolekcji w Roku Wiary jest „Trwajcie mocni w wierze”. Już teraz można zapoznać się z 

programem, który wywieszony jest w gablotce. 

3. Zapraszam tradycyjnie już na nabożeństwo Gorzkich Żali na godz. 18.00, szczególnie te 

osoby, które nie były jeszcze ani razu.  

4. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w najbliższy piątek Wielkiego Postu w Opławcu o godz. 

17.00 dla dzieci i 18.00 dla wszystkich, zaś w Smukale o godz. 17.00.  

5. Po Drodze Krzyżowej i mszy św. w Opławcu ok. godz. 19.00 w salce katechetycznej 

odbędzie się  kolejny wykład ks. prof. Bogdana Czyżewskiego z cyklu „Co to znaczy 

dzisiaj wierzyć?”. Niech wykład ten będzie dla nas wprowadzeniem w rozpoczynające się 

rekolekcje. Serdecznie zapraszamy.  

6. Dzisiaj II niedziela miesiąca. Zebrane ofiary przeznaczamy na cele inwestycyjne naszej 

parafii. 

7. Dzisiaj w czasie mszy św. o godz. 11.30 poświęcenie książeczek dzieci komunijnych, 

również w czasie tej mszy św. modli się młodzież przygotowująca się do sakramentu 

Bierzmowania.  

8. Tradycyjnie w celu ujednolicenia dekoracji z kwiatów Grobu Pańskiego w Niedzielę 

Palmową 24 marca ministranci będą zbierać ofiary do puszek na zakup kwiatów. 

9. Już dzisiaj informuję, że parafialna spowiedź święta z udziałem zaproszonych kapłanów, 

która odbywa się zawsze w Wielkim Tygodniu w środę, będzie 27 marca w środę od godz. 

17.00. Bardzo proszę o przypomnienie swoim bliskim. 

10. W każdą środę nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zaś w każdy czwartek 

nabożeństwo do Jezusa Przemienionego. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. 

11. Jałmużnę postną w okresie Wielkiego Postu składamy do skarbony Świętego Antoniego. 

12. W dniach od 9 do 16 maja jest organizowana pielgrzymka do Rzymu. Informacje 

wywieszone są na plakacie w gablocie parafialnej. Termin spotkania organizacyjnego 

zostanie podany później. 


