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Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.00. Za udział w Nabożeństwie Gorzkich Żali 

można uzyskać odpust zupełny. Ofiary złożone w czasie tego nabożeństwa przeznaczone są 

na kwiaty do Bożego Grobu. 
 

Przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc dla dzieci w Afryce (zgodnie z Instrukcją 

Episkopatu Polski).  
 

Dzisiaj zapraszamy na seans filmowy do Multikina na film pt. „Największy Dar”.  Spotkanie 

w holu kina o 17.45. 
 

Katecheza dla dzieci komunijnych: Wtorek-godz.15.00 i Środa-godz.16.30.  
 

Uczniów z kl. VI zapraszamy na spotkanie w ramach przygotowania do bierzmowania do 

salki parafialnej we wtorek na godz. 16.30. 
 

We wtorek o godz. 19.00 katecheza uzupełniająca dla dorosłych. 
 

Msza św. szkolna w czwartek o godz. 16.30. 
 

Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszamy w piątek o godz. 17.30. Wypominki za 

zmarłych można składać w zakrystii bądź w kancelarii parafialnej. 
 

Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 17.00. 
 

Dzisiaj kolekta tzw. „kolekta specjalna”, przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Wymiana 

okien i ocieplenie domu katechetycznego. Za tydzień kolekta na Ośrodek Rehabilitacyjno-

Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach. Serdeczne „Bóg 

zapłać” za składane ofiary.  
 

Istnieje możliwość przekazania na nasz kościół 1% swojego podatku. Na formularzu należy 

wpisać: NR KRS 0000283966 cel szczegółowy Parafia 4.  
 

W kancelarii parafialnej możemy już nabywać świece CARITAS na stół wielkanocny. Od 

przyszłej niedzieli będą też rozprowadzane przed kościołem. 
 

Zapraszamy na pielgrzymkę samolotowo - promową na Sardynię. Termin: 25.06 - 

04.07.2019. Koszt: 3100 zł. (przy zapisie wpłacamy zaliczkę 500 zł.). Również zapraszamy 

na pielgrzymkę samolotową do Gruzji. Termin 23-30 lipca br. Koszt: 3390 zł. Zapisy w 

kancelarii parafialnej. (Wpłacamy zaliczkę w wysokości 1000 zł.). Program pielgrzymek w 

gablotce i na stronie internetowej.  
 

Za tydzień w niedzielę (24 marca) o godz. 18.00 w domu katechetycznym spotkanie w sprawie 

pielgrzymki do Gruzji. 
 

W sierpniu (19-23) zapraszamy na pielgrzymkę: Ciechocinek, Toruń, Bydgoszcz, Chełmno, 

Chrystkowo, Licheń, Kalisz. Koszt 900 zł. Szczegóły na plakatach. Zapisy w kancelarii 

parafialnej. 
 

Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego oraz „Od słowa do życia”. 



 


