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1. Radość wielkanocnego poranka niech dotrze do kaz dej z rodzin naszej 

wspo lnoty parafialnej, niech napełni nasze serca i będzie zadatkiem s więtowania 

ze Zmartwychwstałym Panem w wiecznos ci. 

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

niedzielnego. 

3. Taca w dniu jutrzejszym przeznaczona jest na KUL. 

4. Nabożeństwo do św. Józefa o rozeznanie i rozwój powołania 

chrześcijańskiego przez mężczyzn we wtorek, 19 kwietnia o godz. 2000. 

Naboz en stwo zakon czy się Apelem Jasnogo rskim o godz. 2100.   

5. Rodziców dzieci przygotowujących się w tym roku do I Komunii św. z klas III  

zapraszamy na spotkanie do kos cioła:  

III a ze SP  225 – w s rodę, 20 kwietnia o  godz. 2000 w dolnym kos ciele. 

III b ze SP 225 – w s rodę, 20 kwietnia o  godz. 2000 w dolnym kos ciele. 

III c ze SP  225 – w czwartek, 21 kwietnia o  godz. 2000 w dolnym kos ciele. 

III  klasy  spoza szko ł naszej parafii – w czwartek, 21 kwietnia o  godz. 2000 w 

dolnym kos ciele. 

6. Nabożeństwo do św. Rity o rozeznanie i rozwój powołania chrześcijańskiego 

przez kobiety i dziewczęta w piątek,  22 kwietnia o godz. 2000. Naboz en stwo 

zakon czy się Apelem Jasnogo rskim o godz. 2100.  



7. W przyszłą niedzielę, 24 kwietnia – po dwuletniej przerwie spowodowanej 

pandemią -  już po raz dwudziesty w święto Miłosierdzia Bożego o godz. 1500 

uroczysta Msza św. polowa w parku Moczydło pod przewodnictwem ks. 

biskupa Rafała Markowskiego. Po Mszy św. koncert Izabeli Trojanowskiej. 

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

rodzicami zapraszamy w ramach przygotowan  do uczestnictwa we Mszy s w. o 

godz. 1500 w przyszłą niedzielę w parku Moczydło przy posągu Pana Jezusa 

Miłosiernego. 

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

adoracyjnej w naszym sanktuarium przed Najświętszym Sakramentem o 

pokój w Ukrainie. 

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

11. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu rano. Osoby zainteresowane 

zapraszamy do zakrystii. 

12. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na Caritas Polska. 

13. 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. 

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

otrzymac  po Mszach s w. Cena numeru to 8 zł. plus dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki.  

15. W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym sanktuarium śp. Bolesławę 

Olszewską i Zbigniewa Dukowicza. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. 

Wieczny odpoczynek ..... 

 

 

 
 

 



 


