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Spotkanie rodziców z komitetu dzieci pierwszokomunijnych dzisiaj po Mszy św. o godz. 
10.00 w świetlicy. 
Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.00 w salce parafialnej spotkanie kandydatów do bierzmowania 
grupy II, czyli młodszej. 

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

W środę przypada Środa Popielcowa i rozpoczyna się Wielki Post. Tego dnia obowiązuje post 
ścisły i wstrzemięźliwośd od pokarmów mięsnych. Spożywamy jeden posiłek do syta, 
a pozostałe posiłki muszą zostad ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich 
pomiędzy 18 a 60 rokiem życia. Pozostałych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten 
wielki akt pokutny, na miarę swoich możliwości. Wszystkich od 14 roku życia obowiązuje 
wstrzemięźliwośd od pokarmów mięsnych. Jest to również dzieo ścisłej abstynencji. Podczas 
Mszy św. o godz. 8.00, 17.00, 19.00 i 21.00 posypanie głów popiołem. 
Spotkanie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. w czwartek o godz. 19.00 w świetlicy. 

Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin za tydzieo w niedzielę. 

Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii będą: dla dzieci i młodzieży od 4 do 6 marca, dla 
dorosłych od 5 do 8 marca. Już dzisiaj proszę zarezerwowad sobie czas na rekolekcje. 

W naszej parafii od 4 marca odbędą się Seminaria Odnowy w Duchu Świętym. Więcej 
informacji i zapisy u ojca Dawida lub pod numerem telefonu podanym na plakacie. 

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w sytuacji nadzwyczajnej dla dorosłych, którzy 
ukooczyli 21 lat rozpocznie się 7 marca w Parafii Katedralnej. Więcej informacji w gablocie. 
W „Przystani za Wartą” trwa rozliczanie zeznao PIT.  Harmonogram dyżurów dostępny jest na 
plakacie, w Internecie i tygodniku. Jednocześnie przypominamy, że nie ma możliwości 
przekazania 1 % podatku na rzecz budowy Domu Pokuty. Dzieło to można wspomóc darowizną,  
którą w przyszłym roku będzie można odpisad od dochodu. W tym tygodniu w „Przystani za 
Wartą” również wspólne wyplatanie różaoców i spotkanie z szydełkiem.  

Nabożeostwa w tygodniu. W środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, o godz. 
18.30 do św. Józefa. W piątek rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, o godz. 17.00 
Droga Krzyżowa dla dzieci, o godz. 17.45 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych. 
Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18.15. 

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

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

Jest do nabycia nowy numer „Oblackiego Echa”. Polecamy artykuły: o Wielkim Poście; 
nabożeostwa wielkopostne; wielkopostne zamyślenia; 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. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: O sensie 
wielkopostnych umartwieo; 4 marzenia Franciszka; Biznes w oparciu o Boże reguły. 
W  Niedzieli: Zatrzymad alkoholowy potop; Post i umartwienie; Jan Paweł II – doktor kościoła 
i patron Europy; Mężczyzno, daj się zbadad; Śledzik, czyli ostatki . 
Do wieczności odeszła: śp.  Danuta Stankowiak. Wieczny odpoczynek… 

 


