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1. NABOŻEŃSTWA PASYJNE:
 GORZKIE ŻALE z kazaniem - w niedzielę o g. 17.00
 DROGA KRZYŻOWA - w piątek w kościele Mariackim - tylko o g. 8.30.
 MIEJSKA DROGA KRZYŻOWA – z radością powracamy do ważnych i cennych zwyczajów i tradycji sprzed pandemii. W szczególny sposób zapraszamy na rodzinną Drogę Krzyżową ulicami naszego miasta – rozpoczęcie w
piątek przed Ratuszem o g. 19.00.
Przejdziemy ulicami: Powstańców Warsz., Al. Wojska Pol., M.C. Skłodowskiej,
F. Chopina, H. Wieniawskiego, św. Gertrudy i zakończymy na placu przy
kościele św. Gertrudy. Krzyż poniosą przedstawiciele wspólnot.
2. NIEDZIELA PALMOWA: W przyszłą niedzielę wspomnieniem uroczystego
wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy rozpoczniemy Wielki Tydzień. Zachęcamy
do przygotowania i przyniesienia palm do kościoła. – poświęcenie palm na
wszystkich Mszach św.
O godz. 11.30 wyruszy procesja z palmami z placu przy kościele św. Jerzego
i przejdzie do kościoła Mariackiego. Zachęcamy do licznego udziału.
Dla dzieci będzie konkurs z nagrodami na najpiękniejszą palmę - na
zakończenie Mszy św. o g. 12.00.
w dzisiejszą niedzielę można otrzymać przy wyjściu z
kościoła kwiat żonkil a złożone ofiary będą przeznaczone na nasze Hospicjum.
4. ZAPRASZAMY DZIECI – na warsztaty zdobienia mazurków świątecznych – w
sobotę o g. 10.00 w salce.
5. PUSZKI NA OPAŁ – zebraliśmy do puszek kwotę 3447.90. Ofiarodawcom
składamy serdeczne Bóg zapłać!
6. OFIARY NA KWIATY DO KAPLICY ADORACJI i dekoracje wielkanocne –
można składać do zakrystii lub kancelarii parafialnej.
7. SPOTKANIE ODPOWIEDZIALNYCH wspólnot i grup w poniedziałek o
g. 18.45 w kawiarence.
8. RYCERSTWO NIEPOKALANEJ – spotkanie w środę o g. 16.30.

 W Gościu Niedzielnym m.in.:
- Kolejna katecheza na Wielki Post – o grzechu nieumiarkowania, który
prowadzi do wewnętrznego bałaganu
- Papieże wobec wojny…
- Przybliżenie postaci nowego biskupa naszej diecezji Zbigniewa Zielińskiego
 Kronika żałobna – zmarła śp.:
+ Marianna Piątkowska, l. 90 z ul. Żeromskiego Dobry Jezu…

