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1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w naszej parafii czas świętych rekolekcji, którym przewodzi ks.
Mariusz Zaniewicz. Tak układajmy zajęcia, byśmy mogli uczestniczyć w rekolekcjach przez wszystkie
dni. Pomóżmy dotrzeć na rekolekcje osobom starszym i tym, którzy mają trudności z przybyciem do
świątyni.
Program w poniedziałek i we wtorek:
– 6.30 Msza św. z kazaniem dla wszystkich
– 10.30 Msza św. z kazaniem dla wszystkich
– 15.30 Msza św. z kazaniem dla dzieci
– 17.00 Msza św. z kazaniem dla młodzież
– 18.30 Msza św. z kazaniem dla wszystkich
Do spowiedzi prosimy przychodzić co najmniej pół godziny przed Mszą świętą. Kandydaci do
sakramentu bierzmowania przychodzą na Mszę świętą dla młodzieży o godz. 17.00. Prosimy
dorosłych, by na Mszy św. dla dzieci i młodzieży, nie zajmowali ławek w nawie głównej. Do chorych
kapłani pojadą we wtorek od godz. 13.00, zapisy w zakrystii. Ofiary składane na tacę jutro i we
wtorek przeznaczone są do dyspozycji księdza Rekolekcjonisty.
2. W najbliższą sobotę w naszej parafii o godzinie 14.30 rozpocznie się spotkanie młodzieży z całego
rejonu w ramach Światowych Dni Młodzieży. W programie: Misterium Męki Pańskiej pt. „A z tej
śmierci życie tryska” wystawiane przez młodzież naszej parafii, konferencja o wierze popularnego
wśród młodych Bartka Krakowiaka z Warszawy, adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie z
możliwością spowiedzi, Msza św. o godz. 18.00 i spotkanie przy herbacie.
3. Misterium o Męce Pańskiej przygotowane przez młodzież pod kierunkiem ks. Ireneusza będzie
wystawiane już w ten piątek o godz. 19.00, w sobotę o 15.00,w Niedzielę Palmową o 16.30 i w
Wielki Czwartek o 20.00. W Niedzielę Palmową Gorzkie Żale będą tylko po Mszy o 10.00. Na stoliku
pod chórem są plakaty o Misterium i sobotnim czuwaniu młodzieży. Zachęcamy do wzięcia ich i
umieszczenia w widocznych miejscach.
4. Za tydzień w Niedzielę Palmową poświęcenie palm przed każdą Mszą świętą w kościele i w
kaplicach. Na Mszy św. o godz. 8.00, 10.00 i 12.00 gromadzimy się na placu przed świątynią i tam
będzie obrzęd poświęcenia, a potem nastąpi uroczyste wejście do świątyni. Po Mszy św. o godz.
12.00 odbędzie się Konkurs na najładniejsze palmy wykonane przez dzieci.
5. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00 zapraszamy na konferencję rodziców i
chrzestnych. Chrzest dzieci w I Dzień Wielkanocy.
6. W przyszłą niedzielę o godz. 19.00 tradycyjna Droga Krzyżowa ulicami miasta wyruszy z parafii
św. Michała Archanioła do kościoła bł. Honorata.
7. Także w przyszłą niedzielę o godz. 11.30 sekcja Turystyczna przy Radzie Parafialnej organizuje

Drogę Krzyżową na rowerach (trasa ok. 30 kilometrów). Wyjazd z parkingu przy kościele.
8. W 9 rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem 10 kwietnia o godz. 10.00 w kościele św. Antoniego
będzie sprawowana Msza święta w intencji Pary Prezydenckiej i wszystkich ofiar tej katastrofy.
9. W czwartek na godz. 19.00 zapraszamy na katechezę lektorów i psałterzystów w celu
przygotowania do posługi podczas liturgii Wielkiego Tygodnia. Spotkanie odbędzie się na starej
plebanii.
10. Na osiedlu Sielczyk przy pomniku pomordowanych przez Niemców mieszkańców, w 75 rocznicę
tej zbrodni, w sobotę o godz. 11.00 będzie sprawowana Msza święta.
11. Dzisiaj przed kościołem możemy złożyć do puszek ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
12. Dzieci podejdą do błogosławieństwa i zgłoszą się po coniedzielne obrazki.
13. W minionym tygodniu odeszła do Pana Alina Matejczuk, za nią, za zmarłych kapłanów i
dobrodziejów naszej parafii oraz bliskich zmarłych naszemu sercu módlmy się: Wieczny odpoczynek
…

