
 Dzisiaj – w  – rozpoczynamy  

 poświęcenie palm na każdej Mszy św. Palmy – dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na 
cele charytatywne naszej parafii – można nabyć przy naszym kościele u młodzieży działającej 
w wolontariacie w SP nr 4; 

 wychodząc z kościoła po Mszy św. możemy złożyć ofiarę do puszek na kwiaty i 
przygotowanie, urządzenie oraz udekorowanie Grobu Pańskiego i Ciemnicy; 

 o godzinie 1700 Gorzkie Żale z nauką pasyjną i procesją eucharystyczną; 

 na Mszy św. o godzinie 1800 – możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. 
 

 W WIELKIM TYGODNIU: 
 Msze św. od poniedziałku do środy o 700 i 1800; Sakrament Pokuty we wtorek i środę podczas 
Mszy świętych; 

 Kancelaria Parafialna będzie czynna w poniedziałek od 1000 do 1200 i od 1600 do 1800, we 
wtorek od 1600 do 1800, w środę od 1600 do 1800 i od 1900 do 2000; 

 spotkanie służby liturgicznej – ministrantów i lektorów – w środę o 1900 w kościele. 

 

 29 marca – Wielki Czwartek. Nie ma Mszy świętych rano. O 1800 Uroczysta Msza św. Wieczerzy 
Pańskiej. Adoracja Najśw. Sakramentu w kaplicy przechowania – Ciemnicy – do północy; 

 30 marca – Wielki Piątek.  Od rana do godziny 1800 
trwamy przed Chrystusem w Ciemnicy. O 1500 Gorzkie Żale i Nowenna do Miłosierdzia Bożego. O 
godzinie 1800 Liturgia Męki Pańskiej z opisem Męki Pańskiej, adoracją Krzyża i Komunią św. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim oraz możliwość spowiedzi do północy; 

 31 marca – Wielka Sobota. Od godziny 900 do 1600 poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny 
oraz  ostatnia szansa spowiedzi przed Wielkanocą (będą dodatkowo dwaj księża – 
spowiednicy). O godzinie 1800 Liturgia Wigilii Paschalnej, podczas której odnowimy 
przyrzeczenia chrzcielne, dlatego pamiętajmy o przyniesieniu świec do kościoła. 

 

 Za tydzień – 1 kwietnia – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. O godzinie 600 Msza św. 

połączona z procesją rezurekcyjną. Następne Msze św. o godzinie 830, 1000, 1130, 1300, 1800 i 2000. 
Serdecznie zachęcamy i zapraszamy wszystkie dziewczęta – zwłaszcza z klas 1 – 4 ze Szkół 
Podstawowych, i starsze, i te, które jeszcze nigdy nie brały udziału w procesji w ten sposób, do 
sypania kwiatów podczas procesji rezurekcyjnej w przyszłą niedzielę o 600. 

 

 W poniedziałek wielkanocny – 2 kwietnia – zapraszamy do kościoła na WIECZÓR CHWAŁY 
zatytułowany Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Początek na Mszy św. o 1800. 

 

 Młodzież starszego rocznika ma spotkanie i próbę przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania w piątek 
6 kwietnia o godzinie 1900 oraz nabożeństwo połączone z sakramentem pokuty w sobotę 7 kwietnia o 1900. 
Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się w niedzielę 8 kwietnia na Mszy św. o 1800. 

 

 W dniach od 1 do 7 lipca 2018 r. ks. Mariusz organizuje rekolekcje dla rodzin w Kaczynie w Górach 
Świętokrzyskich. Zapisy i szczegółowe informacje u ks. Mariusza. 

 

 Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, szczególnie tygodnika IDZIEMY! 
 

 W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Teodora Tomczaka, 
Bożennę Koźbiał, Piotra Boguckiego i Gabrielę Grzegrzółkę. Wieczny odpoczynek… 


