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Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Modlitwa różaocowa w intencji Ukrainy od poniedziałku do czwartku i w sobotę o godz. 
18.00. W piątek będzie Droga Krzyżowa, w niedzielę Gorzkie Żale. 

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. 

W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Rano będzie litania do Najdroższej Krwi Pana 
Jezusa. 

Warsztaty „Pisania Ikony” przy parafii Pierwszych Męczenników Polski w piątek od godz. 
17.00 do 19.00 w sobotę od godz. 9.00 do 18.00. Całkowity koszt to 390 zł. 

Ekstremalna Droga Krzyżowa. Rozpoczęcie w piątek Mszą św. o godz. 20.00 w Katedrze i o tej 
samej godzinie będzie Msza św. w kościele Trójcy Świętej. Będą trzy trasy. Więcej informacji na 
www.edk.org. pl.  
Niedziela Męki Paoskiej, czyli Niedziela Palmowa, przypada za tydzieo. Na każdej Mszy św. 
poświęcenie palm. Na Mszy św. o godz. 10.00 procesja z palmami.  

Za tydzieo w niedzielę na Mszy św. o godz. 10.00. składad będziemy życzenia dk. Ernestowi 
z okazji jego minionych imienin. 

Za tydzieo w niedzielę będzie składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. 

Za tydzieo będzie do nabycia świąteczny numer „Oblackiego Echa” z planem Triduum 
Paschalnego. 
Pomoc dla Ukrainy. Kolejna zbiórka żywności w oblackich parafiach w całej Polsce. Prosimy 
o przynoszenie produktów żywnościowych, które zostaną przesłane do magazynów 
w Zahutyniu, koło Sanoka, gdzie proboszczem jest O. Karol Bucholc OMI, a potem do Oblatów 
w Ukrainie. Z góry Bóg zapład. 

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. 

Pomoc ubogim na Święta. Prosimy w Niedzielę Palmową przynosid do kościoła paczki 
z gotowymi produktami spożywczymi. W Wielkim Tygodniu rozdamy je ubogim. Z góry Bóg 
zapład. 

Kiermasz Wielkanocny w Niedzielę Palmową. Będzie można nabyd misternie wykonane przez 
dzieci ze Świetlicy palmy wielkanocne, kartki świąteczne, ozdobne jajka wielkanocne itp. 
Dochód przeznaczony zostanie na potrzeby tychże dzieci ze Świetlicy im. Św. Jana Pawła II 
działającej przy naszej Parafii. 

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

Okazja do spowiedzi w tygodniu wieczorem i w niedzielę pół godziny przed każdą Mszą św.  

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Niedzieli: Głos armat i modlitwa; Jak trwoga to… 
suplikacje; O finansach w małżeostwie; Życie utkane z cudów. W Gościu Niedzielnym: 
Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu; Ekstremalna Droga Krzyżowa; Sanktuarium na trudne czasy. 

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


