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1. Dziś V Niedziela Wielkiego Postu i pierwsza niedziela miesiąca. Po każdej Mszy
świętej  przed  wystawionym  Najświętszym  Sakramentem  będziemy  modlić  się
o powołania do służby bożej w Kościele. Zapraszamy na Drogę Krzyżową prowadzoną
przez Bractwo Różańcowe po Sumie o godz. 1200 i na kolejne nabożeństwo Gorzkich
Żali z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 1500.

2. W  nadchodzącym  tygodniu  będziemy  przeżywali  nasze  parafialne  rekolekcje
wielkopostne, które poprowadzi ojciec jezuita Janusz Tereszczuk ze Świętej Lipki.
Oprócz dzisiejszej niedzieli nauki rekolekcyjne będą głoszone w poniedziałek wtorek
i środę o godz. 900, 1030, 1800 i 2000 dla powracających z pracy. Spowiedź będzie
dostępna w czasie każdego spotkania rekolekcyjnego.

3. Zapraszamy na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek – o godz. 930 dla dorosłych,
o 1600 dla dzieci i młodzieży, o 1730 dla starszej młodzieży dorosłych. W najbliższy
piątek - 8 kwietnia - zapraszamy także na Drogę Krzyżową ulicami miasta od Parafii
Chrystusa Dobrego Pasterza do pomnika Św. Jana Pawła II na Starym Rynku do.
Początek o godz. 1930.

4. Młodzież z klas maturalnych udaje się wraz ze swoimi katechetami na Diecezjalną
Pielgrzymkę  Maturzystów  do  Częstochowy  w  najbliższą  sobotę  –  9 kwietnia.
Zachęcamy  do  udziału  w  tej  pielgrzymce  także  nauczycieli  i wychowawców.
Uczestników pielgrzymki prosimy, aby przed wyjazdem przystąpili do Sakramentu
Pokuty.

5. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na każdej Mszy św. Suma o
godz. 1200, której przewodniczył będzie Bp. Andrzej Franciszek Dziuba rozpocznie się
obrzędem poświęcenia  palm  o  godz.  1130 przy  dzwonnicy,  skąd  procesyjnie
przejdziemy na Mszę św. w Bazylice Katedralnej. 

6. Bóg zapłać za ofiary składane na dekorację i na kwiaty do Grobu Pańskiego.
Otrzymaliśmy: 150 zł od KŻR p.w. Św. Wiktorii z ul. Poznańskiej, 200 zł od KŻR Bł.
Bolesławy Lament ze Zielkowic III, czyli Zarzecza. Na dekorację Ciemnicy i Grobu
Pańskiego przeznaczamy także ofiary składane przez wiernych w czasie Gorzkich
Żali. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

7. Druhów strażaków zapraszamy na spotkanie w sprawie organizacji warty przy
Grobie Pańskim, w niedzielę - 10 kwietnia - o godz. 1900 w Domu Parafialnym.

8. Jak zawsze zachęcamy do lektury prasy katolickiej udostępnionej do pobrania
przy  bocznym  wyjściu  ze  świątyni.  Dziękujemy  za.  Złożenie  opłaty  za  pobrane
czasopisma.

9. Liceum Ojców Pijarów zaprasza na dzień otwarty w najbliższy piątek w godz. od
1500 do 1800.

10. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych 
+Śp. Krystynę Elżbietę Jarotę
+Śp. Mirosława Wolińskiego
+Śp. Józefa Kędziorę
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


