
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 1 marca 2020 r. 

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

W naszej parafii od środy odbędą się Seminaria Odnowy w Duchu Świętym. Więcej informacji 
i  zapisy u ojca Dawida lub pod numerem telefonu podanym na plakacie. 

Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii: dla dzieci i młodzieży od środy do piątku, dla 
dorosłych od czwartku do niedzieli. W czasie rekolekcji Msze św. z naukami dla dorosłych będą: 
w tygodniu o godz. 8.00 i 18.30, w niedzielę według porządku niedzielnego. Okazja do spowiedzi 
będzie pół godziny przed każdą Mszą św. Proszę zarezerwowad sobie czas na rekolekcje. Plan 
rekolekcji jest w gablotach. 
Kapłaoskie odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę. 

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w sytuacji nadzwyczajnej dla dorosłych, którzy 
ukooczyli 21 lat rozpocznie się 7 marca w Parafii Katedralnej. Więcej informacji w gablocie. 

Spotkanie modlitewne Stowarzyszenia św. Eugeniusza w czwartek o godz. 19.00 w kaplicy św. 
Eugeniusza. 

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
Nabożeostwa w tygodniu. W środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, o godz. 
18.00 do św. Józefa. W czwartek o godz. 18.00  różaniec w intencji powołao.  W piątek o godz. 
17.00 Droga Krzyżowa dla dzieci, o godz. 17.45 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych i po 
Mszy św. wieczornej nabożeostwo wywyższenia Krzyża św. W sobotę o godz. 17.45 
nabożeostwo do Niepokalanego Serca Maryi. W niedzielę o godz. 18.15 Gorzkie Żale. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj i w niedzielę za tydzieo od godz. 13.00 do 
wieczora. W piątek od godz. 8.30 do wieczora. 

Jałmużnę postną można składad do skarbony na filarze przy wyjściu z kościoła. 
Rodzice z komitetu dzieci pierwszokomunijnych przypominają o złożeniu ofiary na organizację 
Pierwszej Komunii Św. Pieniądze zbierane są do kooca marca. Przypominamy również, że 
uroczystośd Pierwszej Komunii Św. będzie w naszej parafii 31 maja o godz. 10.00. 

Rozliczanie zeznao PIT w Przystani za Wartą we wtorek i czwartek. W środę o godz. 17.00 
warsztaty z wikliną papierową. Zapraszamy. 

Wyjazd na kolonię do Myśliborza z powodu małej ilości chętnych nie odbędzie się. Osoby, które 
wpłaciły zaliczkę proszone są o jej odbiór w zakrystii. 

Jest jeszcze „Oblackie Echo”. A w nim min.: wielkopostne zamyślenia; nabożeostwa 
wielkopostne; kazania w Szkole Maryi; wspomnienia parafian o panu Andrzeju Kruszakinie; 
o  akcji „Misjonarz na Post”; ferie w świetlicy i Bodzanowie; o Seminarium Odnowy w Duchu 
Świętym, a dla dzieci krzyżówka z nagrodami. W środku na kartce jest też plan rekolekcji. Koszt 
wydruku jednego egzemplarza wynosi 4 zł. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Rekolekcje 
wielkopostne z kardynałem Wyszyoskim; magnes z  wybranymi myślami kard. Wyszyoskiego; 
Jan Paweł II sługa prawdy; Kakao z Panem Bogiem. W  Niedzieli: Czas rzeczywistej pokuty;  
przygotowanie do beatyfikacji kardynała Wyszyoskiego; kościoły stacyjne w Rzymie; 
Błogosławiona teściowa; Senior w centrum uwagi; 500+ dla seniora. 

Do wieczności odeszła: śp.  Władysława Jabłooska. Wieczny odpoczynek… 

Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin jest dzisiaj. Pod Twoją obronę… 
 


