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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
 

1. W Przemienieniu Chrystusa na górze Tabor odczytujemy wezwanie do przemiany 

swojego życia, które jest głównym zadaniem w okresie Wielkiego Postu. W każdą 

drugą niedzielę Wielkiego Postu modlimy się w intencji misjonarzy. W tym roku 

przeżywamy tę niedzielę pod hasłem „Gdzie misjonarze, tam nadzieja”. Po Mszy Św. 

będziemy można złożyć ofiary do puszek na ten cel. Natomiast za tydzień po Mszy 

Św. będziemy zbierać ofiary na budowę szkoły w Czadzie. 

2. 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 17.30 dla wszystkich, zaś w 

Smukale o godz. 17.00.  

3. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w V niedzielę Wielkiego 

Postu, tj. 2 kwietnia. Nauki rekolekcyjne głosił będzie ks. Artur Pukownik, 

wykładowca w seminarium duchownym w Pelpinie. Już teraz serdecznie proszę o 

takie zorganizowanie czasu, aby nikogo z nas nie zabrakło podczas rekolekcji. 

4. Zachęcam do udziału, szczególnie w Wielkim Poście w środy w nowennie do Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy i w czwartki do Jezusa Przemienionego. 

5. Dzisiaj II niedziela miesiąca. Zebrane ofiary przeznaczamy na cele inwestycyjne. 

Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

6. W piątek o godz. 18.30 zapraszamy na kolejny wykład Ks. Prof. na temat grzechów 

głównych. W tym tygodniu zostanie omówiony grzech zazdrości. Serdecznie 

zapraszamy.  

7. W następną środę 22 marca Ks. Bp Jan Tyrawa zaprosił Ks. Prof. Bogdana 

Czyżewskiego do wygłoszenia wykładu pt. „Europa chrześcijańska czy świecka? 

Historia i współczesność”. Wykład ten odbędzie się w auli seminarium duchownego 

przy ul. Grodzkiej o godz. 19.00. Serdecznie wszystkich zapraszamy. 

8. Za dwa tygodnie w niedzielę 26 marca w naszej parafii odbędzie się wizytacja 

kanoniczna z udziałem Ks. Bp Jana Tyrawy. Taka wizytacja obywa się co pięć lat w 

każdej parafii. Ks. Bp najpierw odprawi Mszę Św. w Smukale o godz. 10.00, a godz. 

11.30 w Opławcu z udzieleniem sakramentu Bierzmowania.  


