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3. Niedziela Wielkanocna
Przez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, które wspominamy i uobecniamy
podczas każdej Mszy Świętej zostaliśmy przez Niego odkupieni. Jaka jest na to nasza
odpowiedź? Chciejmy w tę szczególną niedzielę, w Niedzielę Biblijną, jeszcze gorliwiej
słuchać słowa Bożego, by rzeczywiście podjąć trud przemiany życia i by świadczyć o Jezusie
żyjącym i działającym pośród nas.

1. Dziś rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcamy wiernych do lektury

Pisma Świętego. O godz. 15.oo Koronka do Miłosierdzia Bożego, a o godz. 15.15 koncert
muzyki wielkanocnej w wykonaniu prof. Juliana Gembalskiego oraz Elżbiety Grockiej Łopuszyńskiej.
2. Katecheza dla dorosłych w poniedziałek po Mszy św. wieczornej w Domu Parafialnym.
3. Różaniec w intencji pokoju na świecie w środę o godz. 17.2o poprowadzą ministranci. Po

Mszy św. wieczornej w Domu Parafialnym nauka przedślubna dla narzeczonych – temat 3.
4. Katecheza dla rodziców dzieci z klas 3d i 3e w czwartek po Mszy św. wieczornej w salce

Domu Parafialnego.
5. Spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania odbędzie się w czwartek po Mszy

św. wieczornej o godz. 18.3o w kościele parafialnym. Obecność obowiązkowa
przynajmniej jednego z rodziców.
6. W tym tygodniu przypada 3. piątek miesiąca, w którym w szczególny sposób czcimy Boże

Miłosierdzie. O godz. 15.oo zapraszamy do kościoła parafialnego na nabożeństwo do
Miłosierdzia Bożego. O godz. 16.30 Msza św. szkolna, a o godz. 18.00 Msza św.
młodzieżowa.
7. Czcicieli św. Walentego zapraszamy na Mszę św. do naszego sanktuarium w sobotę o godz.

10.oo. Po Mszy św. nabożeństwo za oczekujących i pragnących potomstwa z
błogosławieństwem matek oczekujących potomstwa. Po Mszy św. wieczornej w Domu
Parafialnym katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych.
8. Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi w czwartek o godz. 17.oo

i w sobotę o godz. 16.oo. Ponadto spowiedź codziennie pół godziny przed Mszą św.
9. Zachęcamy do zainteresowania się prasą katolicką wystawioną w przedsionku kościoła.
10. W przyszłą niedzielę o godz. 15.oo w sanktuarium św. Walentego Msza św. „zaręczynowa”

w intencji par przygotowujących się do małżeństwa z obrzędem zaręczyn.
11. Za tydzień Niedziela Dobrego Pasterza – Światowy Dzień Modlitw o Powołania

kapłańskie, misyjne i zakonne.

