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1. Radość wielkanocnego poranka niech dotrze do każdej z rodzin naszej wspól-

noty parafialnej,  niech napełni nasze serca i  będzie zadatkiem świętowania ze

Zmartwychwstałym Panem w wieczności.

2. Msze święte w dniu dzisiejszym i jutro  odprawiane są według porządku nie-

dzielnego.

3. Taca w dniu jutrzejszym przeznaczona jest na KUL.

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

 Bractwo Adoracyjne w piątek na Mszy św. o godz. 1900. Po Mszy św.

       spotkanie koordynatorów.

 Adorujący Najświętszy Sakrament  w sobotę o godzinie 1000 w sali

św. Józefa na spotkaniu wielkanocnym.

5. W przyszłą niedzielę, 8 kwietnia, już po raz osiemnasty w Święto Miłosier-

dzia Bożego, o godz. 1500 uroczysta Msza św. polowa w Parku Moczydło pod

przewodnictwem J. Em. Ks. Kardynała Kazimierza Nycza.  Po Mszy św. kon-

cert ARKI NOEGO.

6. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i rocznicy I Komunii św. wraz z

Rodzicami  zapraszamy w ramach przygotowań do uczestnictwa we Mszy św. o

godz. 1500 w przyszłą niedzielę w Parku na Moczydle przy posągu Pana Jezusa Mi-

łosiernego.

7. Pierwszy  piątek  miesiąca przypada  w  tym  tygodniu.  Spowiadamy  podczas

wszystkich Mszy św. i po południu od godz. 1700.

8. Z racji pierwszej soboty miesiąca nabożeństwo czuwania z Maryją po Mszy św.

o godz. 1900 do Apelu Jasnogórskiego o godz. 2100.

9.  „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpi-

sując deklarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu mi-

nutach modlitwy adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, bę-

dącej wyrazem wdzięczności i dziękczynienia za Jubileusz 30-lecia wieczystej, ca-



łodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane de-

klaracje można przynosić do zakrystii, bądź pozostawić na którymś z bocznych

ołtarzy w kościele.

10. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

11.Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” rozpro-

wadzają dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna

ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusz ministrancki.
12. Nowy numer „Koła św. Józefa” można dziś nabyć przed kościołem.

13.W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Zbigniewa Cieśluka, 

Mariannę Saczuk. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Wieczny odpoczy-

nek .....


