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

2. Dziecięcy konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej wzorem lat ubiegłych zosta-

nie przeprowadzony i rozstrzygnięty dziś po Mszy św. o godz. 1130.

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

• Adorujący Najświętszy Sakrament  dziś o godz. 1500. w górnym kościele. Te-

mat  spotkania  „  Miłość,  która się  daje  za  darmo”.  Spotkanie  jest  otwarte dla

wszystkich.

• Parafialne  Centrum  i wolontariusze ŚDM  we wtorek na Mszy św. o godz.

1900 i na spotkaniu po Mszy św.

4.  Rozpoczynamy  Wielki  Tydzień,   w  którym będziemy wspominać  Mękę,  Śmierć  i

Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Starajmy się przeżyć ten czas godnie, zwłaszcza przez

uczestnictwo w pięknej liturgii tych dni.

• Wielki Czwartek – Msze św. tylko wieczorem. Dla dzieci o godz. 1600,

dla dorosłych o godz. 1830.

• Wielki Piątek – Ciemna Jutrznia o godz. 800,  nabożeństwo dla dzieci

w godzinie śmierci Pana Jezusa,  czyli o godz.  1500,  dla dorosłych o

godz. 1830.

• Wielka Sobota –  Ciemna Jutrznia o godz.  800,  Liturgia Paschalna o

godz.  2000.

• Święcenie pokarmów w godz. od 700 do 1700.

• Rezurekcja o godz. 600.

5. W Wielkim Tygodniu spowiadamy do środy podczas wszystkich nabożeństw – rano i

wieczorem. W czwartek, piątek i sobotę spowiadamy tylko rano od 700 do 800. Podczas

liturgii wieczornej spowiedzi nie będzie.

6. Kancelaria parafialna czynna będzie w tym tygodniu tylko we wtorek i środę.

7. Próba dziewczynek sypiących kwiatki i niosących poduszki  podczas Rezurekcji w

poniedziałek o godz. 1700.

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

sprzedaży przeznaczony jest na cele charytatywne.

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

Żywego Różańca.



10.Butelki z wodą święconą  rozprowadzać będzie w Wielką Sobotę Liturgiczna Służba

Ołtarza.

11.Ofiary na Grób Pański w Jerozolimie będziemy zbierać podczas nabożeństw wielko-

piątkowych do puszek przed kościołem.

12.Zakończyliśmy prace przy konserwacji posadzki po zimie . 

13.Organizowana jest pielgrzymka parafialna na Mszę św. z papieżem Franciszkiem

w ramach Światowych Dni Młodzieży w dniach 30 – 31 lipca ( sobota i niedziela). Zapi-

sy w księgarni.

14.Ołtarz Różańcowy otrzymał zwieńczenie w postaci symbolu Ducha św.  Zawdzię-

czamy to, podobnie jak cały ołtarz, Panu prof. Gustawowi Zemle. Za życzliwość i otwar-

te serce serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również Panu, który pragnie pozostać ano-

nimowy, za ufundowanie odlanego w brązie napisu „Jezu Ufam Tobie”, który dopeł-

nił całości Ołtarza Miłosierdzia Bożego.

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


