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1. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  dziś o godz. 1815. 

2. Dzieci przygotowujące się do  I Komunii św.  wraz z Rodzicami spotykają się  na Mszy 

św. inicjacyjnej dziś  o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z Rodzicami w dolnym kościele. 

3. Szkolne rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do środy 

według programu podanego przez katechetów. Program rekolekcji w gablocie przed 

kościołem i gazecie parafialnej. 

W dniach 24-25 kwietnia nawiedzi naszą parafię Matka Boża w Wizerunku 

Jasnogórskim. To wielkie wydarzenie poprzedzą Misje Święte Nawiedzenia, które 

w dniach 19-26 kwietnia poprowadzą Ojcowie Redemptoryści. Z tej racji nie 

będzie tradycyjnych rekolekcji wielkopostnych dla dorosłych, których tym bardziej 

zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej i 

adoracji Najświętszego Sakramentu. Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii w 

piątek 27 marca o godz. 1700. Innych nabożeństw Drogi Krzyżowej w tym dniu nie 

będzie. Spowiedź wielkanocna dla dorosłych w czwartek i sobotę , 26 i 28 marca 

od godz. 1700 oraz w piątek 27 marca po Drodze Krzyżowej. 

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Żywy Różaniec dziś o godz. 1530. 

• Wspólnota Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800. 

• Duszpasterstwo Akademickie w poniedziałek po Mszy św. o godz. 

1900. 

• Stowarzyszenie św. Faustyny w sobotę po modlitwie w Godzinie 

Miłosierdzia. 

• Adorujący Najświętszy Sakrament w przyszłą niedzielę o godz. 1500 

w górnym kościele. Temat spotkania: „ Wiara i Eucharystia”. 

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich. 

5. Dzieci przygotowujące się do rocznicy I Komunii św. spotykają się wraz z Rodzicami 

na Mszy św. inicjacyjnej  w przyszłą niedzielę o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z 

Rodzicami w górnym kościele. 

6. Nabożeństwa wielkopostne: 

• Droga Krzyżowa w każdy piątek: 

� dla dzieci o godz. 1700; 



� dla dorosłych o godz. 830 i po Mszy św. o godz. 1800; 

� dla młodzieży o godz. 2000. 

• Gorzkie Żale w niedzielę o godz.1815. 

7. Taca dzisiejsza  przeznaczona jest na remonty w kościele i domu parafialnym. 

8. Miesięczne składki na KUL mogą dziś regulować członkowie Towarzystwa Przyjaciół 

KUL. 

9. Świece świąteczne zespół Caritas sprzedaje dziś przy wyjściu z kościoła. Dochód ze 

sprzedaży przeznaczony jest na cele charytatywne. 

10. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa zbierają dziś przy wyjściu z kościoła Panie z 

Żywego Różańca. 

11. Nowy numer Koła św. Józefa można nabyć dziś przed kościołem. 

12. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Marka Boczewskiego .  

Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek ....... 

 


