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Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przygotowad Parafię do kanonicznej wizytacji przez ks. bpa 
Pawła Sochę. Dziękujemy za obecnośd na Mszy św. odpustowej, na Mszy św., w czasie której udzielany 
był sakrament bierzmowania i na spotkaniach: Stowarzyszeniu św. Eugeniusza, wszystkim 
wspólnotom parafialnym i każdemu z osobna. Bóg zapład. 

Rozwiązanie konkursu dla dzieci z „Oblackiego Echa” dzisiaj na Mszy św. o godz. 10.00. 
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Modlitwa różaocowa w intencji Ukrainy będzie od poniedziałku do czwartku i w sobotę o godz. 
18.00: wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec, suplikacja i błogosławieostwo. W piątek 
będzie Droga Krzyżowa, w niedzielę Gorzkie Żale. 
Może jeszcze przynosid produkty i rzeczy, które zostaną przesłane do magazynów w Zahutyniu koło 
Sanoka, a potem do Oblatów na Ukrainę. W Zahutyniu proboszczem jest O. Karol Bucholc OMI. Za 
dotychczas złożone dary wielkie Bóg zapład. 

Nabożeostwa wielkopostne. Droga Krzyżowa w piątki: dla dzieci o godz. 17.00, dla młodzieży 
i dorosłych o godz. 18.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu 
o godz. 18.15. 

Uroczystośd Zwiastowania Paoskiego i Dzieo Świętości Życia w piątek. Na Mszy św. o godz. 18.30 
będzie możliwośd podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego, którego życie w łonie matki jest 
zagrożone. Będzie też błogosławieostwo matek w stanie błogosławionym i modlitwa w intencji 
małżonków pragnących potomstwa. 

W piątek z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwośd od pokarmów mięsnych. 
Składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty będzie w niedzielę za tydzieo. 

Msza św. imieninowa w intencji Ojca Ernesta będzie za tydzieo w niedzielę o godz. 10.00. Z powodu 
wyjazdu Ojca na rekolekcje życzenia składad będziemy 10 kwietnia również na Mszy św. o godz. 10.00. 

Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii rozpoczną się w niedzielę za tydzieo i będą do środy 30 
marca. Nauki rekolekcyjne dla dzieci będą w kościele w poniedziałek 28 marca i we wtorek 29 marca 
o godz. 16.00. 
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 za Wartą. Zapraszamy i prosimy 
o oddawanie 1% na Stowarzyszenie..  

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 20 zł. Ofiary zostaną 
przekazane na Caritas Diecezjalną i dalej na potrzeby Ukrainy. Paschaliki można po świętach zanieśd 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: Co dla ochrzczonych niekatolików?; Miłośd 
większa niż śmierd; dodatek: Dbaj o zdrowie. W Gościu Niedzielnym: Ośle uszy błazna – nieczystośd; 
Od pokus uciekaj; Barka i sanktuarium; Pamuła, półpoście i judaszki. Jest też Mały Gośd Niedzielny. 
 


