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Dzisiaj 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 dzisiaj o godz. 16.30 i 17.00. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj, w piątek i sobotę. 
Dzisiaj jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. Za wszystkie ofiary złożone na tacę 
i przesłane na konto Parafii wielkie Bóg zapład. 

Dzisiaj jest zbiórka do puszek przed kościołem na Misje „Ad Gentes”. 
Modlitwę różaocową w poniedziałek i wtorek przed wieczorną Mszą św. prowadzi Żywy 
Różaniec. 
Konferencja w ramach 33 Dniowych Rekolekcji nt.: Poznanie samego siebie w środę po Mszy św. 
wieczornej. Zapraszamy wszystkich. 

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W czwartek rano litania do Krwi Pana Jezusa, a o godz. 18.00 różaniec w intencji powołao. 

W piątek o godz. 18.30 Msza św. z kazaniem w szkole Maryi: Maryja naszą Matką. A po Mszy św. 
nabożeostwo wywyższenia Krzyża św. 

Kapłaoskie odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę od godz. 9.00. Prosimy 
o  potwierdzenie przyjęcia kapłana. 
W sobotę o godz. 17.45 nabożeostwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Po Mszy św. 
wieczornej krótkie spotkanie Żywego Różaoca. 
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. 

W niedzielę za tydzieo o godz. 12.00 Msza św. w intencji mieszkaoców ulic: Śląskiej, Tkackiej 
i  Towarowej. 

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

Katechezy przedmałżeoskie w Parafii Podwyższenia Krzyża będą od niedzieli 7 marca. Rozpoczęcie 
Mszą św. o godz. 18.00. Zakooczenie 13 marca. 

Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii będą od 18 do 21 marca. W tym czasie będzie też odpust 
parafialny ku czci św. Józefa. 
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. Przyjmowanie PIT-ów będzie do 13 
marca. Zapraszamy. 

Jałmużnę postną można składad do skarbony na filarze przy wyjściu z kościoła. 

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

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Niedzieli: Instrukcja na wielkopostną drogę; Rodzicu! 
Bądź uważny!; Życie po covidzie; Jak się kłócid. W Gościu Niedzielnym: Drogi nadziei; Syria, kraj 
którego właściwie nie ma; Jakiej muzyki słuchad w Wielkim Poście? Są też Misyjne Drogi. 
Do wieczności odeszła : śp. Janina Grzegorzewska.  Wieczny odpoczynek… 

Dzisiaj jest dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin. Pod Twoją obronę … 
 


