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Rozwiązanie konkursu dla dzieci z „Oblackiego Echa” dzisiaj na Mszy św. o godz. 10.00. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Dzisiaj rozpoczyna się Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły: dzisiaj i w niedzielę 
za tydzieo oraz w piątek indywidualnie, w pozostałe dni o godz. 18.00. 

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

Modlitwę różaocową w poniedziałek, wtorek i czwartek przed wieczorną Mszą św. 
prowadzi Żywy Różaniec. 

Spotkanie Stowarzyszenia św. Eugeniusza we wtorek po wieczornej Mszy św. w Przystani. 

Konferencja w ramach 33. Dniowych Rekolekcji nt.: Poznanie Błogosławionej Dziewicy 
w środę po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy wszystkich. 

Spotkanie Lektorów Słowa Bożego w czwartek po wieczornej Mszy św. 

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: Wał 
Poprzeczny, Waryoskiego i Żeraoskiej. 
Składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty będzie w niedzielę za tydzieo. 

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 bezpłatnie 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. To 
ostanie dni przyjmowania PIT-ów. Zapraszamy. 
Jałmużnę postną można składad do skarbony na filarze przy wyjściu z kościoła. Należy 
pamiętad, iż o jałmużnie możemy mówid tylko wtedy, kiedy wypływa z czystego serca 
i dobroci, nie zaś z potrzeby poklasku i chwały. 

Świece wielkanocne – paschaliki są do nabycia w zakrystii. Ofiara za świecę 15 zł. Można 
je też zanieśd po świętach na groby naszych bliskich zmarłych. 

W tym czasie Wielkiego Postu prosimy i zachęcamy Parafian do modlitwy za 
rekolekcjonistów, spowiedników i ojców duchownych. Okazja do spowiedzi jest 
w  tygodniu wieczorem i w niedzielę pół godziny przed każdą Mszą św.  

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Niedzieli: Czy wszyscy wrócą? – Kościół w  
czasach pandemii; Jana Pawła II dekalog dla Polaków; Moc charyzmatów; Kobiety 
Watykanu. W Gościu Niedzielnym: polecamy szczególnie załączony dodatek „Nowennę 
do św. Józefa” oraz artykuł czym są nowenny i dlaczego stały się tak popularne. 

Do wieczności odeszli: śp. Ewa Komar, Celina Jędrzejczak, Krzysztof Szlempo.  Wieczny 
odpoczynek… 

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


