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OGŁOSZENIA 

 
 

▪ Droga Krzyżowa w piątek o g. 17.30 
▪ Pierwsza sobota miesiąca wyjątkowo o g. 8,00. Wystawienie 

Najświętszego Sakramentu;  piętnastominutowe rozważanie - jedna część 
Różańca, nabożeństwo i Msza Św. o g. 9,00. 

▪ Gorzkie Żale w niedzielę po Mszy św. o g. 11.30. 
▪ Najbliższa niedziela to Niedziela Palmowa, poświęcenie palm podczas 

wszystkich Mszy św.  
▪ Droga krzyżowa w Niedzielę Palmową ulicami Kamionnej po Mszy św. o 

g. 18.00. Zachęcamy wszystkich do udziału. 
▪ W każdą niedzielę o g. 11,00 jest odmawiany Różaniec, zachęcamy do 

wspólnej modlitwy.  
▪ W zakrystii jest do odebrania miesięczniki „Różaniec” i „Staś” tygodnik 

„Niedziela” oraz baranki wielkanocne Caritasu po 10 zł. 
▪ Prosimy zgłaszać osoby chore w zakrystii. Odwiedziny chorych w środę 5 

kwietnia. 
▪ w 18 rocznicę śmierci Jana Pawła II odbędzie się w Warszawie Marsz 

Papieski. Będzie on okazją do uczczenia pamięci naszego wielkiego 
rodaka. Nasza parafia organizuje autokar, który o g. 9.15 ruszy z pod 
kościoła. Zapisy w zakrystii, po 25 zł. Zachęcamy!  

▪ Także ze względu na wielki szacunek i świętość Jana Pawła II od zeszłego 
piątku, po każdej Mszy św. wieczornej trwa nowenna do św. Jana Pawła 
II. Zachęcamy wszystkich naszych parafian o skorzystanie z tej okazji i 
polecanie temu wielkiemu świętemu swoje intencje, aby zaniósł je przed tron 
Boży. 

▪  można się zapisywać na listę do Adoracji Najświętszego Sakramentu w 
czasie Triduum Paschalnego. Zapraszamy wszystkie wspólnoty jak i całe 
rodziny do wygospodarowania przynajmniej jednej godziny dla Pana 
Jezusa. To czas szczególny. 

▪ Zbiórki wszystkich ministrantów przygotowujące do Wielkiego Triduum 
Paschalnego będą się odbywać w soboty po Mszy św. Wieczornej 

▪ Można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. 
▪ Przypominamy, że w następną środę przypada 30 dzień miesiąca, a więc 

dzień modlitwy dla Wspólnoty Nieustającego Różańca. 

▪ Wspólnota Domowego Kościoła zaprasza małżonków wraz z dziećmi 

do przeżycia 15 dniowych rekolekcji dla małżeństw w Bańskiej Wyżnej 

na Podhalu w dniach od 27 czerwca do 12 lipca 2023 r. Informacje u Ks. 

Wojciecha i Państwa Siemków.   
 


