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Rozpoczynamy ostatnie 2 tygodnie Wielkiego Postu. Zastanówmy się jak przeżywamy święty czas
pokuty i umartwienia. Zachęcamy do czytania Pisma Św., ograniczenia oglądania telewizji i
korzystania z Internetu oraz do niedzielnej rodzinnej modlitwy. Gorzkie Żale w niedzielę o godz.
17.15, Droga Krzyżowa w piątek dla dzieci o godz. 16.30, dla dorosłych o godz. 17.30. Młodzież
zaprasza na Drogę Krzyżową przez nich prowadzoną po terenie naszej Parafii o godz. 18.30. We
wtorek Nabożeństwo do św. Mateusza, a w środę Nowenna do Matki Bożej NP., w czwartek I
czwartek miesiąca i modlitwa o powołania oraz spotkanie Stowarzyszenia Wspierania Powołań.
W poniedziałek 4.04 nasz kościół będzie kościołem stacyjnym. Wystawienie Najświętszego
Sakramentu od 7.30 do 20.00 z przerwami na Eucharystię. O godz. 7.30 Różaniec prowadzony przez
Poranną Grupę Modlitewną, o godz. 10.00 Msza św. pogrzebowa. Od godz. 11.00 Adoracja
prowadzona przez Apostolstwo Żywego Różańca. O godz. 12.00 Msza św., o 15.00 zapraszamy na
Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Spowiedź św. od 11.30 i od 16.30. Uroczysta Msza św. o godz.
18.00 sprawowana przez wszystkich Księży Proboszczów z Fordonu o godz. 18.00. Od 19.00 do
20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 20.00 Msza św. dla Małżeństw prowadzona
przez Domowy Kościół. Uroczystości zakończymy Apelem Jasnogórskim o godz. 20.40 prowadzonym
przez Rycerzy Kolumba, a na zakończenie błogosławieństwa wszystkim Parafianom udzieli Ks.
Biskupa Krzysztof Włodarczyk.
Studentów zapraszamy w poniedziałek na spotkanie Strefy Dialogu o godz. 20.00 w kościele,
młodzież klas licealnych zapraszamy w środę spotkanie w ramach KSM-u o godz. 19.00, a uczniów z
klas 6-7 zapraszamy w czwartek na spotkanie oazy młodzieżowej o godz. 18.30. Rodziców Młodzieży
przygotowującej się do bierzmowania z kl. I zapraszamy w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz.
18.00 i na spotkanie w kościele.
We wtorek okazja do spowiedzi św. w Parafii św. Marka od 17.00 do 19.30, w piątek w Parafii św.
Jana od 7.30 do 8.30 i od 17.00 do 19.00. W sobotę 09.04 będziemy przeżywać spowiedź parafialną z
zaproszonymi kapłanami od godz. 9.30 do 11.00 i od 16.30 do 18.00. Plakat ze spowiedzią
Wielkanocną umieszczony jest w gablotce. Kartki do spowiedzi wielkanocnej można odbierać w
zakrystii lub Biurze Parafialnym. Prosimy o przynoszenie bukszpanu. Zachęcamy do włączenia się a

akcję Paczka dla Ukrainy. Na stronie parafii wymienione są produkty, które można przynosić do
kościoła, w każdy poniedziałek do Zespołu Charytatywnego od 18.00 do 19.00 i do Caritas przy ul.
Grodzkiej.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o grekokatolikach z Ukrainy, o konsekracji świata
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz o ekstremalnej Drodze Krzyżowej.
W przyszłą niedzielę II Niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na cele budowlane. Po Mszy
św. będziemy zbierali ofiary na kwiaty do grobu. W Niedzielę Palmową 10.04 zapraszamy na
Misterium Męki Pańskiej do Doliny Śmierci o godz. 16.00 i 20.00.
W minionym tygodniu zmarli: śp. Zofia Smala l. 93, zam. ul. Szancera 2; śp. Kazimierz Sitowski l. 93,
zam. ul. Golloba 6; śp. Halina Nowicka l. 81, zam. ul. GOPR (; śp. Ireneusz Siewierski l. 69, zam. ul.
Witosa 2 oraz śp. Zbigniew Bogdański l. 65, zam. ul. Przybory 4. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu.
Dobry Jezu a nasz Panie..…

