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1. Msza Święta Katyńska, w 76. Rocznicę ogłoszenia s wiatu o odkryciu grobo w Polskich   

Oficero w w Katyniu, w intencji zamordowanych przez NKWD polskich jen co w 

wojennych, zostanie odprawiona dzis  o godz. 1015. Po Mszy s w. zapraszamy do dolnego 

kos cioła na pokaz filmu „Pamięc  i bo l Katynia” oraz na prelekcje pana posła Andrzeja 

Melaka. 

2. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  dzis  o godz. 1815. 

3. Szkolne Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci i młodzieży rozpoczynamy od jutra do 

s rody, 10 kwietnia według programu podanego przez katecheto w. Program rekolekcji w 

gablocie przed kos ciołem i w dodatku parafialnym do tygodnika „Niedziela”. 

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 
• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mszy s w. o godz. 1800. 

• Stowarzyszenie św. Faustyny w sobotę po modlitwie w Godzinie        

Miłosierdzia. 

• Bracia z „ Totus Tuus” w przyszłą niedzielę o godz. 1600. 
• Franciszkański Zakon Świeckich w przyszłą niedzielę o godz. 1700.  

5. Nabożeństwa wielkopostne: 

• Droga Krzyżowa w kaz dy piątek: 

➢ dla dzieci o godz. 1700 

➢ dla dorosłych o godz. 830 i po Mszy s w. o godz. 1800 

➢ dla młodziez y o godz. 2000 

• Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 1815. 

6. Dziecięcy konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej, wzorem lat ubiegłych,  
zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty w przyszłą niedzielę, tzw. Palmową, po Mszy 
s w. o godz. 1130. 

7. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, kto rą moz na podjąc  podpisując 

deklarację wyłoz oną przy wyjs ciu  z kos cioła. Polega ona na trzydziestu minutach 

modlitwy adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem 

wdzięcznos ci i dziękczynienia za Jubileusz 30-lecia wieczystej, całodobowej adoracji 

Najs więtszego Sakramentu w naszej s wiątyni. Podpisane deklaracje moz na przynosic  do 

zakrystii, bądz  pozostawic  na kto ryms  z bocznych ołtarzy w kos ciele. 

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

9. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu. Osoby zainteresowane zapraszamy do 

zakrystii. 
10. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa zbierają dzis  przy wyjs ciu z kos cioła Panie z 

Z ywego Ro z an ca. 



11. Świece świąteczne Zespo ł Caritas sprzedaje dzis  przy wyjs ciu z kos cioła. Docho d ze 

sprzedaz y przeznaczony jest na cele charytatywne. 

12. Przedstawiciele Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym zapraszają parafian do 

udziału w kiermaszu palm wielkanocnych i innych artykuło w w przyszłą niedzielę po 

Mszach s w. przed naszym kos ciołem. Docho d z kiermaszu zostanie przeznaczony na 

wsparcie działalnos ci misyjnej Stowarzyszenia. 

13. Taca dzisiejsza 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. 

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

rozprowadzają dzis  ministranci po Mszach s w. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna 

ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 

15. W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym kos ciele śp. Zofię Zielską. Pamiętajmy 

o niej w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek ..... 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


