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1. Jutro Poniedziałek w oktawie Wielkanocy – msze św. jak w niedzielę.

2. Przypominamy, że dzisiaj i jutro nie ma mszy św. o godz. 20.00, a od wtorku msze św. w dni
powszednie wg. porządku letniego o godz. 18.0.

3. Próba dziecięcej scholi we wtorek, a Koła Biblijnego w środę po mszy św. wieczornej.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek modlić się
będziemy o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, a także w intencji misjonarzy.
W piątek spowiedź od 17.15.

5. W sobotę  przed  mszą  św. wieczorną  różaniec  wynagradzający  Niepokalanemu  Sercu  NMP
prowadzony przez Róże Żywego Różańca.

6. Zmiana tajemnic różańcowych w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00.

7. W sobotę od 8.30 odwiedzimy chorych, a o godz.   11.00 spotkanie ministrantów i lektorów.

8. Z racji  oktawy Uroczystości  Zmartwychwstania Pańskiego w piątek nie  obowiązuje  post  od
pokarmów mięsnych.

9. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego. Naszym przygotowaniem do tego dnia jest nowenna
do Miłosierdzia Bożego, która rozpoczęła się w Wielki Piątek. Koronka i nowenna codziennie
po wieczornej mszy św.

10. W  Niedzielę  Miłosierdzia  na  Koronkę  do  Bożego  Miłosierdzia  zapraszamy  w  Godzinie
Miłosierdzia o  15.00.

11. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Na wszystkich Mszach będzie można
złożyć skarbonki jałmużny wielkopostnej. Po mszy św. o godz. 10.30 w salce przy zakrystii
spotkanie organizacyjne rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

12. W ubiegłym miesiącu na budowę kościoła złożyliście 27315 zł. Dziękujemy za składane ofiary,
zaangażowanie w budowę naszej świątyni i przypominamy, że w przyszłą niedzielę składamy
ofiary na ten cel.

13. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili  się  do
tego, że mogliśmy przeżywać tajemnice naszej wiary w pięknie liturgii Triduum Paschalnego:
kapłanom, Liturgicznej Służbie Ołtarza Dorosłych, ministrantom i lektorom, Panu Organiście
i  Panu  Kościelnemu.  Tym,  którzy  zaangażowali  się  w  przygotowanie  dekoracji  i  kwiatów
z Panią Agatą Bacher oraz młodzieży ze Związku Strzeleckiego Zespołu Szkół Technicznych.
Dziękujemy także za złożone ofiary na wystrój Bożego Grobu. Bóg zapłać wszystkim!

14. Wszystkim naszym parafianom i gościom składamy serdeczne życzenia wielkanocne: wielu łask
Bożych,  radości  i  pokoju.  Niech  Zmartwychwstały  Chrystus  obdarza  błogosławieństwem
i udziela wszelkich potrzebnych darów! 


