
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
VI Niedziela Zwykła – 14 lutego 2021 r. 

Dzisiaj na Mszy św. o godz. 12.00 udzielany będzie sakrament namaszczeniach chorych. 
Sakrament ten mogą przyjąd osoby, które są w stanie łaski uświęcającej i mogą przyjąd 
Komunię św. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Dzisiaj jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. Za wszystkie ofiary złożone na 
tacę i przelane na konto Parafii wielkie i serdeczne Bóg zapład. 

Dzisiaj jest też zbiórka do puszek przed kościołem na potrzeby hospicjum. 

Dzisiaj o godz. 18.30 i jutro o godz. 18.00 ostatnie dni Nowenny do Matki Bożej Rozwiązującej 
Węzły. 

Modlitwę różaocową we wtorek i czwartek przed wieczorną Mszą św. prowadzi Żywy Różaniec. 

195. rocznica zatwierdzenia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów przez Stolicę Apostolską 
przypada we wtorek. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.30. 

W środę przypada Środa Popielcowa i rozpoczyna się Wielki Post. Tego dnia obowiązuje 
wstrzemięźliwośd od pokarmów mięsnych (od 14 roku życia aż do kooca życia) oraz post ścisły 
(jeden posiłek do syta i dwa skromniejsze od 18 do 60 roku życia). Jest to również dzień ścisłej 
abstynencji. Podczas Mszy św. o godz. 8.00, 17.00, 19.00 posypanie głów popiołem. W całym 
Wielkim Poście obowiązuje także powstrzymywanie się od udziału w zabawach. 

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. 

Poświęcenie medalików dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w niedzielę za tydzieo 
na Mszy św. o godz. 10.00. 

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

W niedzielę za tydzieo o godz. 12.00 Msza św. w intencji mieszkaoców ulic: Malinowej, 
Małopolskiej, Morelowej, Orzechowej. 

Katechezy przedmałżeoskie w naszej Parafii rozpoczynają się w niedzielę za tydzieo na Mszy 
św. o godz. 19.00. Nauki w tygodniu będą o godz. 19.15 w kościele. Zakooczenie w piątek 26 
lutego o godz. 19.15. 

Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii będą od 18 do 21 marca. W tym czasie będzie też 
odpust parafialny ku czci św. Józefa. Już dzisiaj proszę zarezerwowad sobie czas na rekolekcje. 

Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie św. Eugeniusza będzie pomagało w rozliczaniu zeznao 
PIT. Przyjmowanie PIT-ów do rozliczenia w środę od godz. 16.00 do godz. 18.00 i w sobotę od 
godz. 10.00 do godz. 12.00. Zapraszamy. 

Jest nowy numer „Oblackiego Echa”. W nim m. in.: zaproszenie do wzięcia udziału w akcji 
„Misjonarz na Post”; Rok św. Józefa i warunki uzyskania odpustów z tym związanych; 
Wspomnienie o śp. biskupie Adamie Dyczkowskim; wieści ze Świetlicy, Niniwy i Domu 
u Oblatów oraz ciekawe zadania dla dzieci z nagrodami. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Niedzieli: Tydzieo Modlitw o trzeźwośd narodu; 
Wielki Post praktycznie; Patronka zdradzanych; Zabilibyście Beethovena?. W Gościu 
Niedzielnym: Jak dobrze zacząd Wielki Post?; Najpiękniejsza historia miłości; Krzyż Paoski 
z  Giewontem; Balsam na dusze. 

Do wieczności odszedł: śp. Ryszard Butrym. Wieczny odpoczynek… 
 


