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1. Witamy w naszej parafii o. rekolekcjonistę ks. Michała ŁOBAZĘ, pallotyna z 

Warszawy, który wygłosi naszej wspólnocie rekolekcje. Nauki rekolekcyjne 

podczas każdej Mszy św. oraz podczas Gorzkich Żali o godz. 16.30. Od 

poniedziałku do środy w czasie Mszy świętych o godz. 7.30 i 18.00. Nauki 

rekolekcyjne dla szkół zgodnie z harmonogramem dostarczonym do wszystkich 

dyrektorów szkół. Plan rekolekcji na stronie internetowej parafii. 

 

2. Nabożeństwo DROGI KRZYŻOWEJ dla dzieci w najbliższy piątek o godz. 17.00, 

dla młodzieży i dorosłych o godz.  17.30. 

 

3. Przygotowujemy się do uroczystości Sakramentu Bierzmowania, który zostanie 

udzielony młodzieży oraz dorosłym w najbliższy wtorek 28 marca o godz. 

18.00. W poniedziałek o godz. 15.00 próba generalna dla młodzieży, natomiast 

o godz. 16.00 rozpoczniemy spowiedź św. dla młodzieży, rodziców oraz 

świadków z naszej parafii. We wtorek o godz. 17.15 młodzież odbiera w 

kościele dokument do bierzmowania. O godz. 18.00 uroczysta Msza św. pod 

przewodnictwem ks. biskupa Jana TYRAWY z udzieleniem bierzmowania. 

 

4. W piątek 31 marca biuro parafialne nieczynne z powodu spowiedzi w 

Dziewierzewie. Sprawy biurowe prosimy załatwiać we wtorek od 16.00 – 17.30. 

 

5. Ks. Marek odwiedzi chorych przed Wielkanocą w środę 5 kwietnia. Prosimy o 

zgłaszanie chorych i w podeszłym wieku w kancelarii parafialnej lub po 

niedzielnych Mszach św. Zgłaszamy tylko te osoby, które nie są odwiedzane 

regularnie, by każdy w parafii miał szansę na Spowiedź i przyjęcie Komunii św. 

 

6. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich do wyjątkowego wydarzenia w naszej parafii. 

W piątek 7 kwietnia o godz. 19.00 rozpocznie się w naszej parafii 

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA, której długość wyniesie ok 10 km. Droga 

Krzyżowa, których rozważania oparte będą na podstawie własnych przeżyć i 

doświadczeń wielu osób z ostatniego roku życia. Trasa będzie miała różny 

stopień trudności, wymaga samozaparcia i chęci zatrzymania się nad własnym 

życiem. Ze względów organizacyjnych i logistycznych prosimy o zgłaszanie 

swojego udziału po każdej Mszy św., w kancelarii parafialnej i ks. Marka. 

Zapraszamy do podjęcia trudu. 



 

7. Szczególnym dniem dla naszej parafii będzie w tym roku Niedziela Palmowa 

Męki Pańskiej, którą obchodzić będziemy 9 kwietnia. Tego dnia chcemy 

zaprosić wszystkich parafian, by radośnie przeżyć uroczystość wjazdu Pana 

Jezusa do Jerozolimy. Zwracamy uwagę na trzy wydarzenia tego dnia: 

 

 dla każdego parafianina przygotowujemy już od dwóch tygodni 

wyjątkowe palmy pałuckie, kolorowe z symbolem przymierza z Bogiem, 

które będą poświęcone podczas każdej Mszy św., a które wręczać 

będziemy każdemu przed wejście do kościoła. Przygotowujemy ok. 800 

palm. Tego dnia przyjmując palmę przed każdą Mszą św. dobrowolnie 

będziemy mogli wesprzeć ofiarami wyjazd naszych dzieci i młodzieży na 

odpoczynek przedwakacyjny do Karpacza. 

 

 organizujemy konkurs dla dzieci i młodzieży na NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ 

dla Pana Jezusa. Palmy na konkurs przynosimy w niedzielę palmową          

9 kwietnia na Mszę św. o godz. 11.30. Wtedy nastąpi rozstrzygniecie 

konkursu i wręczenie nagród. Zapraszamy wszystkie rodziny do 

włączenia się w konkurs i pomoc dzieciom i młodzieży w przygotowaniu 

palm konkursowych. Główną nagrodą jest wyjazd do Karpacza. 

 

 tego dnia po raz pierwszy w naszej parafii przed Mszą św. o godz. 11.30 

odbędzie się procesja na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. 

Procesja z wieloma palmami w obecności Wspólnoty Przymierze i 

wszystkich zebranych. W czasie tej liturgii w ramach homilii zobaczymy 

to,  co wydarzyło się ponad dwa tysiące temu. 

 

8. Zachęcamy do nabycia Przewodnika Katolickiego. W tym numerze wspaniały 

artykuł o ks. Janie Kaczkowskim zatytułowany: O księdzu, który oswoił śmierć. 

W numerze również bezpłatne dwa dodatki: Modlitewnik 5 minut z Bogiem 

oraz informator edukacyjny o fazie rozwoju dziecka w łonie mamy 

zatytułowany: Kochamy każde dziecko. Dobry poradnik dla każdej kobiety. 

Wszystko w cenie 5 zł.  

 

 


