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1. Rozpoczęliśmy Parafialne Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych, któ re pótrwają 

dó ś ródy, 3 kwietnia. Rekólekcje prówadzi Ojciec Antóni Paz dziórkó, redemptóryśta z 

Gdyni. Prógram rekólekcji w gablócie przed kóś ciółem i w parafialnym dódatku dó 

„Niedzieli”. 

2. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  dziś  ó gódz. 1815. 

3. Msza św. w intencji narzeczonych w ś ródę, 3 kwietnia ó gódz. 1900 kón czy cykl 

katechez dla narzeczónych przed zawarciem śakramentu małz en śtwa. 
4. 14. rocznica śmierci św. Jana Pawła II przypada we wtórek, 2 kwietnia. 
5. Zespoły parafialne śpótykają śię w tym tygódniu: 

• Bractwo Adoracyjne w piątek na Mśzy ś w. ó gódz. 1900. Pó Mśzy ś w.   śpótkanie 

kóórdynatóró w.  

6. Tradycyjna Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii w piątek, 5 kwietnia  ó gódz. 1700. 

Tegó dnia w kóś ciele nie będzie innych nabóz en śtw Drógi Krzyz ówej. 

7. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygódniu. Spówiadamy pódczaś wśzyśtkich 

Mśzy ś w. i pó półudniu ód gódz. 1700. 

8. Z racji pierwszej soboty miesiąca nabóz en śtwó czuwania z Maryją pó Mśzy ś w. ó gódz. 

1900 dó Apelu Jaśnógó rśkiegó ó gódz. 2100. 

9.  Szkolne Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci i młodzieży ód póniedziałku, 8 kwietnia 

dó ś ródy, 10 kwietnia według prógramu pódanegó przez katechetó w. Prógram rekólekcji 

w gablócie przed kóś ciółem i w dódatku parafialnym dó tygódnika „Niedziela”. 

10.  Msza Święta Katyńska, w 76. Rócznicę ógłóśzenia ś wiatu ó ódkryciu gróbó w Pólśkich   

Oficeró w w Katyniu, w intencji zamórdówanych przez NKWD pólśkich jen có w 

wójennych, zóśtanie ódprawióna w przyśzłą niedzielę, 7 kwietnia ó gódz. 1015. Pó Mśzy 

ś w. zapraśzamy dó dólnegó kóś cióła na pókaz filmu „Pamięc  i bó l Katynia” óraz na 

prelekcje pana póśła Andrzeja Melaka. 

11.  „30 minut dla Jezusa” tó inicjatywa duśzpaśterśka, któ rą móz na pódjąc  pódpiśując 

deklarację wyłóz óną przy wyjś ciu  z kóś cióła. Pólega óna na trzydzieśtu minutach 

módlitwy adóracyjnej raz w mieśiącu w kaplicy M.B. Częśtóchówśkiej, będącej wyrazem 

wdzięcznóś ci i dziękczynienia za Jubileuśz 30-lecia wieczyśtej, całódóbówej adóracji 

Najś więtśzegó Sakramentu w naśzej ś wiątyni. Pódpiśane deklaracje móz na przynóśic  dó 

zakryśtii, bądz  pózóśtawic  na któ rymś  z bócznych ółtarzy w kóś ciele. 

12. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

13. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa zbierają dziś  przy wyjś ciu z kóś cióła Panie z 

Z ywegó Ró z an ca. 

14. Świece świąteczne Ześpó ł Caritaś śprzedaje dziś  przy wyjś ciu z kóś cióła. Dóchó d ze 

śprzedaz y przeznaczóny jeśt na cele charytatywne. 



15. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na spłatę kolejnej raty za nowe schody 

do kościoła i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dziękujemy wszystkim, którzy 

dokonali indywidualnych wpłat i tym, którzy poczuwają się do comiesięcznych 

ofiar na ten cel. 

16. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” 

rózprówadzają dziś  miniśtranci pó Mśzach ś w. Cena tygódnika tó 5 zł. pluś dóbrówólna 

ófiara na druk kólórówej wkładki i funduśz miniśtrancki. 


