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1. Dziś 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. 

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

rodzicami zapraszamy dzis  do uczestnictwa we Mszy s w. o godz. 1500 w parku 

Moczydło przy posągu Pana Jezusa Miłosiernego. 

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

zapraszamy na spotkanie do kos cioła:  

III a ze SP  317 – w poniedziałek, 25 kwietnia o  godz. 2000 w dolnym kos ciele. 

III b ze SP 317 – w poniedziałek, 25 kwietnia o  godz. 2000 w dolnym kos ciele. 

III a ze SP  388 – we wtorek, 26 kwietnia o  godz. 2000 w dolnym kos ciele. 

III b ze SP 388 – we wtorek, 26 kwietnia o  godz. 2000 w dolnym kos ciele. 

4. Rozpoczynamy przygotowanie do bierzmowania dla uczniów 8 klas szkół 

podstawowych. Zapraszamy młodzież szkół podstawowych z klas 8 i tych, 

którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu na spotkanie organizacyjne we 

wtorek, 26 kwietnia, o godz. 2000 do go rnego kos cioła. 

5. Dzień męczeństwa duchowieństwa polskiego w czasie drugiej wojny s wiatowej 

obchodzimy w piątek, 29 kwietnia. 



6. Przyszła niedziela,  III niedziela Wielkanocy przypada 1 maja i gromadzi w 

sobie wiele treści. W tym dniu obchodzimy Święto Pracy, a w naszym 

sanktuarium dodatkowo odpust św. Józefa rzemieślnika. Sumę odpustową o 

godz. 1015 odprawi i wygłosi okolicznościowe kazanie ks. prof. Czesław 

Parzyszek, były wieloletni prowincjał księży pallotynów. Skorzystajmy 

wszyscy z możliwości uzyskania odpustu zupełnego. 

7. Duet muzyczny SANCTUS, kto ry koncertował juz  w naszym kos ciele,  wystąpi w 

przyszłą niedzielę podczas wszystkich Mszy s w. z oprawą muzyczną, a po liturgii z 

minikoncertem. Po Mszach s w. będzie moz na nabyc  płyty z ich nagraniami za 

dobrowolną ofiarę przeznaczoną na leczenie chorego dziecka. 

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

adoracyjnej w naszym sanktuarium przed Najświętszym Sakramentem o 

pokój w Ukrainie. 

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

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

zapraszamy do zakrystii. 

11. Taca dzisiejsza  przeznaczona jest na Caritas Polska. 

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. 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.  

 

 
 

 

 


