
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
I Niedziela Wielkiego Postu – 21 lutego 2021 r. 

Poświęcenie medalików dzieci przygotowujących się do I Komunii św. dzisiaj na Mszy św. 
o  godz. 10.00. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Katechezy przedmałżeoskie w naszej Parafii rozpoczną się dzisiaj na Mszy św. o godz. 19.00. 
Nauki w tygodniu będą o godz. 19.15 w kościele. Zakooczenie w piątek 26 lutego o godz. 19.15. 
Modlitwę różaocową w poniedziałek, wtorek i czwartek przed wieczorną Mszą św. prowadzi 
Żywy Różaniec. 

Nabożeostwa wielkopostne. Droga Krzyżowa w piątki dla dzieci  o godz. 17.00, dla młodzieży 
i  dorosłych o godz. 17.45. Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18.15. 

Magazyn Caritasu na ul. Towarowej wydaje dary w ostatnie piątki miesiąca w godz. od 12.00 
do 14.00 za okazaniem zaświadczenia z Ośrodka Opieki Społecznej. Bezdomni powinni okazad 
jakiś dokument. Można też zgłaszad się do Caritasu na ul. Dąbrowskiego i Drzymały. 

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas VIII w sobotę o godz. 14.00 w kościele. 

Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin w niedzielę za tydzieo. 
W niedzielę za tydzieo o godz. 12.00 Msza św. w intencji mieszkaoców ulic: Różanej, Sielskiej, 
Spokojnej i Spółdzielców. 

Za tydzieo w niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie Przyjaciół  Misji, na którym będzie 
prelekcja o. Zbigniewa o misjach w Kanadzie. Zapraszamy wszystkich Parafian. 

Przymiarka strojów dla dzieci pierwszokomunijnych w niedzielę za tydzieo - o godz. 16.30 
i 17.00. Szczegóły o. Zbigniew wysłał na Librusa. 
Za tydzieo, w czwartą niedzielę miesiąca, będzie składka inwestycyjna na budowę Domu 
Pokuty. 

Za tydzieo w niedzielę zbiórka do puszek przed kościołem na Misje „Ad Gentes”. 

Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii będą od 18 do 21 marca. W tym czasie będzie też 
odpust parafialny ku czci św. Józefa. Już dzisiaj proszę zarezerwowad sobie czas na rekolekcje. 

Stowarzyszenie św. Eugeniusza przyjmuje PIT-y do rozliczenia w środę od godz. 16.00 do godz. 
18.00 i w sobotę od godz. 10.00 do godz. 12.00 w Przystani. Zapraszamy. 

Przygotowanie do bierzmowania dla osób, które ukooczyły 21 lat, rozpocznie się 6 marca 
w Parafii Katedralnej o godz. 19.00. Katechezy będą w soboty. 

Jałmużnę postną można składad do skarbony na filarze przy wyjściu z kościoła. 
Przy wejściu do kościoła nad kropielnicą jest bezdotykowy dozownik na wodę święconą. 
Ofiarodawcom wielkie Bóg zapład. 

Jest jeszcze nowy numer „Oblackiego Echa”. To dobra lektura na Wielki Post. Rozwiązanie 
konkursu dla dzieci z „Oblackiego Echa” będzie w niedzielę 7 marca na Mszy św. o godz. 10.00. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Niedzieli: Pokuta jako deska ratunku; Ratunek 
w Ukrzyżowanym; Wieś wygrywa z miastem. W Gościu Niedzielnym: Początek rekolekcji  
wielkopostnych z ks.  Franciszkiem Blachnickim;  Czy chrześcijanie skooczą w rezerwacie?; Krata 
klauzury nie separuje od świata. Jest też Mały Gośd Niedzielny. 

Do wieczności odeszli: śp. Jan Dolata i Jerzy Purat.  Wieczny odpoczynek… 
 


