
 

 

 

na godzinę 1600 zapraszamy do kościoła Dzieci klas III, które w maju przystąpią do I 
Komunii św. oraz ich Rodziców na Mszę św.; 

GORZKIE ŻALE z nauką pasyjną i procesją eucharystyczną o 1700; 

Koncert Pasyjny – Misterium Fidei – w wykonaniu chóru Con Fuoco pod dyrekcją Andrzeja 
Sochockiego o godzinie 1900. Serdecznie zapraszamy; 

III Otwocki Koncert Pieśni Pasyjnych, w którym weźmie udział nasz parafialny chór Cantores 
Reginae Poloniae, w kościele Św. Wincentego o godzinie 1900. Serdecznie zapraszamy. 

 

  
➢ Uczniowie NSP im. Noblistów Polskich w Otwocku serdecznie zapraszają na przedstawienie 

Romeo i Julia wystawiane w języku angielskim w środę 21 marca o 1530 w Dolnym Kościele; 

➢ w piątek – 23 marca – 
 

➢ spowiedź przed Wielkanocą: w piątek – 23 marca – od 1700 do 2100 oraz w sobotę – 24 
marca – od 700 do 1000 i od 1700 do 2100; 

➢ w sobotę 24 marca wyjeżdżamy na dwudniową pielgrzymkę na Kurpie. Zbiórka przed 
kościołem i wyjazd o godzinie 715. Powrót w niedzielę ok. 2000. SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA. 
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać ten region Mazowsza i przeżyć Niedzielę Palmową 
w Łysych oraz Nowogrodzie. Cena 220 zł. Dokładny program na tablicach ogłoszeń przed 
kościołem i na stronie internetowej parafii. Zapisy w zakrystii lub pod numerem telefonu 
podanym na plakacie. 

 

Za tydzień – w 

 młodzież działająca w wolontariacie w Szkole Podstawowej nr 4 będzie rozprowadzać 
palmy: dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na cele charytatywne naszej parafii; 

 przypominamy o konkursie dla dzieci wraz z rodzicami, dziadkami i starszym rodzeństwem 
na najpiękniejszą, najbardziej oryginalną i pomysłową – wykonaną własnoręcznie i 
samodzielnie (!!!) – palmę wielkanocną. Z wykonanymi palmami przychodzimy w Niedzielę 
Palmową na Mszę św. o godzinie 1130, na której zostanie rozstrzygnięty konkurs i 
wręczenie nagród dla zwycięzców. Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. 

 

 Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, szczególnie tygodnika IDZIEMY! 
 


