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

2. Dziecięcy konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej, wzorem lat ubiegłych,  

zośtanie przeprowadzony i rozśtrzygnięty dziś  po Mśzy ś w. o godz. 1130. 

3. Msza św. dla narzeczonych na zakończenie konferencji przedmałżeńskich  w 

poniedziałek, w dolnym koś ciele o godz. 2000. 

4. Rozpoczynamy Wielki Tydzień,  w kto rym będziemy wśpominac  Mękę, S mierc  i 

Zmartwychwśtanie Pana Jezuśa. Starajmy śię przez yc  ten czaś godnie, zwłaśzcza 

przez ucześtnictwo w pięknej liturgii tych dni.  

• Wielki Czwartek – Mśze ś w. tylko wieczorem. Dla dzieci o godz. 

1600,  dla dorośłych o godz. 1830. 

• Wielki Piątek – Ciemna Jutrznia o godz. 800;  naboz en śtwo dla 

dzieci w godzinie ś mierci Pana Jezuśa, czyli o godz. 1500, dla 

dorośłych o godz. 1830. 

• Wielka Sobota – Ciemna Jutrznia o godz. 800; Liturgia Paśchalna 

o godz.  2000. 

• Święcenie pokarmów w godz. od 700 do 1700. 

• Rezurekcja o godz. 600. 

5. W Wielkim Tygodniu śpowiadamy do ś rody podczaś wśzyśtkich naboz en śtw – 

rano i wieczorem. W czwartek, piątek i śobotę śpowiadamy tylko rano od 700 do 

800. Podczaś  liturgii wieczornej śpowiedzi nie będzie. 

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

7. Dziewczynki sypiące kwiatki i niosące poduszki podczaś Rezurekcji śpotkają 

śię w poniedziałek o godz. 1700 przed koś ciołem. 



8. Butelki z wodą święconą rozprowadzac  będzie w Wielką Sobotę Liturgiczna 

Słuz ba Ołtarza. 

9. Ofiary na Grób Pański w Jerozolimie będziemy zbierac  podczaś naboz en śtw 

wielkopiątkowych. 

10. Prosimy każdego – w dowolnym czasie – o piętnaście minut modlitwy 

adoracyjnej w naszym sanktuarium przed Najświętszym Sakramentem o 

pokój w Ukrainie. 

11. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa zbierają dziś  przy wyjś ciu z koś cioła 

Panie z Z ywego Ro z an ca. 

12. Wszystkim, którzy poczuwają się do materialnej odpowiedzialności za 

świątynię i parafię składamy serdeczne „Bóg zapłać” za każdą ofiarę 

składaną na tacę, do puszek w kościele i wpłatę na konto parafialne. W 

intencji wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów parafii odprawiana jest w 

każdą pierwszą niedzielę miesiąca Msza św. dziękczynna o godz. 1015. 

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

14. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu rano. Ośoby zaintereśowane 

zapraśzamy do zakryśtii. 

15. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” moz na 

otrzymac  po Mśzach ś w. Cena numeru to 8 zł. pluś dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki.  

 

 


