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1. Dzisiaj „Gorzkie żale” o godz. 16.00. Przed nimi Msza św. o godz. 15.30.
Droga krzyżowa w piątek:
*dla dzieci o godz. 17.30
*dla dorosłych o godz. 19.30
2. Za tydzień, w niedzielę 2 kwietnia br. po „Gorzkich żalach”, ok. godz. 16.45 odbędzie się
rozważanie słowno – muzyczne Misterium Crucis „O CRUX AVE”.
Wystąpią : Chór Maria Victoria, Chór Soli Deo, zespół studencki Miłosierdzie oraz
lektorzy. Serdecznie zapraszamy.
3. W kruchcie kościoła są do nabycia paschaliki oraz baranki wielkanocne. Za tydzień będzie
można nabyć pamiątki świąteczne wykonane przez dzieci ze szkoły „Zawsze Razem” .
4. We wtorek i czwartek w godz. 9.00 – 11.00 można uzyskać pomoc w rozliczeniu podatku z
możliwością przekazania 1% na Caritas. (Pomoc w rozliczeniu tylko w tym miesiącu.)
5. Zapraszamy do włączenia się w inicjatywę "Woreczek ryżu". Szczegółowe informacje na
woreczkach umieszczonych pod obrazem św. Józefa.
6.

Dziękujemy za składane ofiary na daninę diecezjalną.

7.

W przyszłą niedzielę po rannej Mszy św. spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca.

8. W sobotę 1 kwietnia spotkanie z dziećmi przed Pierwszą Komunią św.
8.

W dniach od 25 do 28 maja organizujemy pielgrzymkę do Zakopanego - w programie m.in.
zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, Pustelni św. Brata Alberta, Sanktuarium
Matki Bożej Ludźmierskiej i wiele innych. Koszt wyjazdu 420 zł. Zapisy w zakrystii, a
szczegółowe informacje u ks. Krzysztofa.

9.

Organizujemy pielgrzymkę do Fatimy w terminie 6-13.11.2017. Szczegółowe informacje w gablocie.

Ogłoszenia akademickie
1. W poniedziałek spotkanie akademickie „Studencko ku górze” o godz. 20.00.
2. Próba Zespołu DA Miłosierdzie o godz. 19.15. Zapraszamy do salki św. Cecylii.
3. Spotkanie DA 25+ w środę o godz. 20.00.
4. Rekolekcje akademickie odbędą się w terminie 9-12 kwietnia br.
5. Organizujemy wakacje akademickie śladami bł. Pier Giorgia Frassatiego. Szczegółowe informacje
po Mszy św. o godz. 20:00

