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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
1. W I Niedzielę Wlk. Postu, dnia 22 .lutego o godz. 18.50, w 83. roku życia i 57 roku kapłaństwa. 

Pan Bóg powołał do Siebie Śp. Ks. Prałata Stefana Brylla, budowniczego kościoła, pierwszego i 

wieloletniego proboszcza naszej parafii. Ks. Stefan Bryll urodził się 18 sierpnia 1932 roku w 

Bydgoszczy. Po wojnie wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, 

święcenia kapłańskie przyjął z rąk Sługi Bożego Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa 

Polski, dnia 31 maja 1958 roku. Pracował jako wikariusz m.in. w parafiach w Gnieźnie i 

Bydgoszczy, natomiast proboszczem był w parafii NMP Królowej Polski w Cierpicach w latach 

1968-1983. W roku 1983 został proboszczem naszej parafii pw. Przemienienia Pańskiego. Słowa 

nie wyrażą tego ogromu miłości, poświęcenia i dobra, którym nas obdarzał. Uroczystości 

pogrzebowe, które zgromadziły tylu wiernych były wyrazem jak bardzo ks. Prałat był lubianym i 

cenionym kapłanem. Dziękujemy za jego przepiękną służbę, za to, że był wyrazistym znakiem 

obecności Boga pośród nas. W imieniu rodziny własnym dziękuję  wszystkim parafianom i nie 

tylko za udział w uroczystościach pogrzebowych.  

2. Dzisiaj, jak w każdą II Niedzielę Wielkiego Postu w całym Kościele Powszechnym zbieramy 

ofiary do puszek na Dzieła Pomocy Misjom. Po Mszy Św. ministranci będą zbierać do puszek 

ofiary na ten cel.  

3. 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 18.00 dla wszystkich. 

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

Antoniego, jak również dzieci i młodzież naszej szkoły mogą złożyć ofiarę do skarbonek Caritasu, 

które otrzymała każda klasa szkoły. 

5. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Do chorych z Komunią Św. udamy się w godzinach 

porannych. O godz. 16.30 Spowiedź Św. dla dzieci, po której będą miały Drogę Krzyżową.  

6. Za tydzień II niedziela miesiąca. Ofiary zbierane przeznaczamy na cele inwestycyjne parafii. 

Bardzo proszę o składanie dodatkowych ofiar na remont kościoła.  

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

w IV niedzielę Wielkiego Postu, tj. 15 marca. Nauki rekolekcyjne głosił będzie ksiądz prof. 

Czesław Kustra ze Zgromadzenia Księży Michalitów, wykładowca pedagogiki na UMK i 

egzorcysta.  


