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Dziś w naszej Parafii gościmy przedstawicieli Diakonii Misyjnej Ruchu Światło Życie.           

Opowiedzą o swoich misjach w Afryce - o rekolekcjach, które prowadzą w Kenii i Tanzanii dla                

tamtejszej młodzieży i dorosłych oraz o prowadzonych działaniach charytatywnych. Po każdej           

Mszy Świętej misjonarze będą kwestować na rzecz tegorocznego wyjazdu. 

Po Mszy św. o g.11.00 w salce przy plebanii spotkanie rodzin, które chcą włączyć się               

w działalność Domowego Kościoła w naszej Parafii. 

O g.15.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia,po nim Gorzkie Żale z kazaniem           

pasyjnym, a na zakończenie o g.16.00 Msza św. 

Zmiana tajemnic różańcowych we środę o g.17.30. Msza św. w intencji Róż            

Różańcowych o g.18.00. 

W I czwartek o g.18.00 Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych z naszej               

Parafii. 

W I piątek miesiąca spowiedź św. rano od g.6.30 i po południu od g.17.00. Wyjazd do                

chorych o g.9.00 -Poręba, Podlesie, o g.11.00 - Świątniki. 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci o g.17.00, dla młodzieży i starszych           

o g.17.30 poprowadzi wspólnota Ain Karim. 

Msza św. w intencji Straży Honorowej NSPJ o g.18.00. Adoracja Najświętszego            

Sakramentu o g.20.15. 

W I sobotę miesiąca o g.17.30 Różaniec, Adoracja, a następnie Msza św.            

wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP. 

W przyszłą niedzielę w g.8.00 - 17.30 zapraszamy na tradycyjny Kiermasz Świąteczny            

przy naszej świątyni. Wyroby wykonano ręcznie w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy           

ul. Cechowej 142. Dochód zostanie przeznaczony na wycieczkę uczestników Warsztatów. 

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na warsztaty robienia palm, które           

odbędą się w piątek 12 kwietnia o g.17.30 w salkach parafialnych. Chętnych do udziału              

w warsztatach prosimy o zapisywanie się w zakrystii. 

W Niedzielę Palmową początek Wielkopostnych Rekolekcji Parafialnych,       

które poprowadzi ks. Tomasz Jarosz. Program znajduje się na półce z prasą religijną. 

 

Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary na kwiaty do Bożego Grobu mieszkańcom           

ulic: Cechowa, Widnokrąg, Nazaretańska, Łamana, Czajna, Obronna, Rżącka, Biernata         

z Lublina, Przewiewna, ks. Dźwigońskiego, Zyndrama z Maszkowic, Podwórkowa, Powały          

z Taczewa, Kijanki, Urwana, Gwarna, Zimna.“Bóg zapłać” Paniom, które podjęły się zbiórki            

tych ofiar. 

Przy wyjściu z kościoła Grupa Charytatywna rozprowadza Paschaliki. Dochód ze          

sprzedaży przeznaczony jest na potrzebujących naszej Parafii. 
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Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 + Władysław Bilski 

                                     g.7.00 + Stanisław Mieszaniec 

wtorek g.7.00 + Stanisław Mieszaniec 

środa g.7.00 + Władysław Bilski 

czwartek g.7.00 + Stefania Rogoda 

piątek g.7.00 + Stefania Rogoda 

sobota g.7.00 + Stefania Rogoda 
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