
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
VIII Niedziela Zwykła – 27 lutego 2022 r. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj, w piątek i sobotę. 
Dzisiaj jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. Za wszystkie ofiary złożone na tacę 
i przelane na konto Parafii wielkie i serdeczne Bóg zapład. 
Modlitwa różaocowa w intencji Ukrainy w tym tygodniu od poniedziałku do soboty (oprócz piątku) 
po wieczornej Mszy św.: wystawienie Najświętszego Sakramentu i różaniec, adoracja w ciszy, 
Suplikacja i błogosławieostwo. 

Kurs Hebrajskiego Biblijnego prowadzony przez o. Tomasza rozpocznie się jutro w Przystani za Wartą 
o godz. 19.30. 

Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie św. Eugeniusza będzie pomagało w rozliczaniu zeznao PIT. 
Przyjmowanie PIT-ów do rozliczenia w środy od godz. 16.00 do 18.00 oraz w soboty od godz. 10.00 do 
12.00. Zapraszamy i prosimy o oddawanie 1% na Stowarzyszenie. 
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. 
Jałmużnę postną można składad do skarbony na filarze przy wyjściu z kościoła. 

Rekolekcje wielkopostne będą od niedzieli 27 marca do środy 30 marca. 

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W czwartek o godz. 18.00 różaniec w intencji powołao. 

W piątek o godz. 18.30 Msza św. z kazaniem w szkole Maryi: Wiara Maryi. A po Mszy św. 
nabożeostwo wywyższenia Krzyża św. 

Kapłaoskie odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę od godz. 9.00. 
W sobotę o godz. 17.45 nabożeostwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Przygotowanie do bierzmowania osób, które ukooczyły 21 lat od soboty o godz. 19.00 w katedrze. 
Katechezy będą w soboty do 28 maja. Bierzmowanie w katedrze 8 czerwca. 

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

Dzisiaj można nabyd nasze parafialne czasopismo Oblackie Echo. A w nim m.in: Po co nam Wielki 
Post? Wielki Post w pytaniach i odpowiedziach; Czego nie wiemy o św. Józefie – patronie naszej 
parafii; Przykłady modlitw do św. Józefa; Oblaccy męczennicy z Laosu; dalsza częśd cyklu o „Władcy 
Pierścieni”; Gdzie rozliczyd bezpłatnie PIT oraz relacje z życia grup parafialnych i zdjęcia z sesji 
Walentynkowej przed kościołem. Dla dzieci polecamy jak zwykle ciekawe zadania z nagrodami. 

Wizytacja kanoniczna. 9 lutego była wizytacja z Kurii ksiąg w biurze parafialnym. 19 marca będzie 
wizytacja Biskupa Pawła Sochy. W gablocie jest program wizytacji. Prosimy o zapoznanie się z nim, 
zwłaszcza odpowiedzialnych za grupy parafialne. Więcej informacji za tydzieo. 
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Niedzieli: Wielki Post z dzieckiem; Rodzinie na pomoc; 
Katolicy a zielonoświątkowcy; Jak oszczędzad ciepło?. W Gościu Niedzielnym: Rodzaje i sens 
wielkopostnych umartwieo; Sztafeta św. Dominika; Z ziemi włoskiej do Polski. Jest też nowy numer 
Misyjnych Dróg. 
 


