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1) Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. W tym trudnym czasie wojny na 

Ukrainie prosimy o modlitwę i post w intencji pokoju. 

2) Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 17.00.  

3) Szkoła biblijna poziom podstawowy dziś po wieczornej mszy św w kaplicy. 

4) Siostry zapraszają młodzież na spotkanie w niedziele o godz. 19.00 przy ulicy Szkolnej 2. 

5) Modlitwy za wstawiennictwem św. Antoniego we wtorek o 17.40 w kaplicy.  

6) Ks. diakon Sławek zaprasza na krąg biblijny we wtorek po wieczornej mszy św. 

7) S. Augustyna zaprasza młodzież na próbę scholii we wtorek na 19,30 w domu parafialnym. 

8) W środę nowenna do MB NP. o godz. 17.30. Po mszy wieczornej modlitwy przy kamieniu 

papieskim zapraszamy. 

9) W pierwszy czwartek miesiąca zapraszam dzieci komunijne na mszę świętą. Ponieważ 

zniesiono rygory pandemijne zapraszam dzieci komunijne z obu szkół podstawowych na 

godz. 18.00. 

10) Droga krzyżowa dla dorosłych w piątek rano o 7.30 i wieczorem po mszy św. Dla dzieci 

Droga Krzyżowa o godz. 17.00.  

11) Biuro cmentarne, gdzie można załatwić sprawy dotyczące postawienia pomnika i 

prolongat za groby czynne w sobotę od godz. 9.00 do 11.00. 

12) W Niedzielę Męki Pańskiej poświęcenie palm podczas każdej mszy świętej. Suma o 

12.00 rozpocznie się na zewnątrz kościoła przy figurze MB Fatimskiej. Tam proszę się 

zgromadzić z palmami. Stamtąd rozpoczniemy procesję Niedzieli Palmowej.  

13) Szkoła biblijna poziom 3 w niedzielę po wieczornej mszy świętej w kaplicy. 

14) Koperty na daninę diecezjalną wyłożono z tyłu Kościoła.  

15) W domu katolickim w dniu dzisiejszym CARITAS rozprowadza paschaliki 

wielkanocne. Z tyłu Kościoła jest wyłożony kosz w który można składać żywność dla 

potrzebujących. 

16) Zapisy na pielgrzymkę do Częstochowy w dniu dzisiejszym w zakrystii. 



17) Prosimy o zaplanowanie sobie wolnego czasu w Wielki Piątek.  

 

Zmarła:  

śp. Czuryło Aleksandra z ul Brzechwy l.66;   

Dobry Jezu a nasz Panie … 

 

Porządek spowiedzi św. wielkanocnej. 

Spowiedź święta w tym tygodniu rano od godz. 7.30 do 9.00; po południu od 

poniedziałku do środy od 17.00 do 18.30; we wtorek będzie jeszcze możliwość spowiedzi od 

19.30 do 21.00; natomiast od czwartku do soboty po południu spowiedź od 16.30 do 18.00, 

następnie od 19,00 do 20,00. 

W wielkim tygodniu spowiedź zasadniczo od wielkiego poniedziałku do wielkiej środy. 

Rano od 7.30 do 9,00; po południu od 16.00 do 18.00 i od 19,30 do 21.00 

 


