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1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne. W tym 

roku prowadzi je o. Rafał Kystyanc z klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi  

Niepokalanej na Świętym Krzyżu. Msze Św. z kazaniem będą sprawowane w po-

niedziałek i wtorek o godz. 10.00, 16.30 dla dzieci i o godz. 18.00. We wtorek 

podczas Mszy Św. o godz. 10.00 udzielimy sakramentu namaszczenia chorych. 

Dniem spowiedzi będzie wtorek, sakrament spowiedzi będzie sprawowany pół godz. 

przed każdą Mszą Św.  Prosimy o skorzystanie ze spowiedzi w tym czasie poza Euchary-

stią. Szczegółowy program rekolekcji znajduje się na tablicy ogłoszeń w przedsionku ko-

ścioła oraz na stronie internetowej naszej parafii. Ofiary na potrzeby wspólnoty klasz-

toru w którym pracuje ojciec rekolekcjonista będą zbierane na tacę w poniedziałek 

i wtorek.  

 

2. W bieżącym tygodniu przypada pierwsza sobota kwietnia, zapraszamy na apel 

maryjny przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.21.00, natomiast 

podczas Mszy Św. o godz. 18.00 będziemy przeżywali dziewiąty miesiąc Nowenny 

przed Nawiedzeniem Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. 

 

3. W tym tygodniu w piątek ok. godz. 18.30 odbędzie się Droga Krzyżowa ulicami na-

szego miasta. Organizatorem Drogi Krzyżowej w tym roku jest parafia Farna. Gorzkie 

Żale – z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.15. 

 

4. Ofiary na kwiaty do Grobu Bożego można składać do puszki przy krzyżu adora-

cyjnym. W intencji ofiarodawców będzie odprawiona Msza Św. rezurekcyjna.  

 

5. W przyszłym tygodniu Niedzielą Palmową, rozpoczniemy Wielki Tydzień. Poświęcenie 

palm odbędzie się podczas każdej Mszy Św., natomiast uroczystego poświęcenia palm z 

procesją dokonamy na placu kościelnym przed Mszą św. o godz. 9.30.  

 



 

6. Dobiega końca konkurs na najładniejszą i najwyższa palmę wielkanocną. Prace można 

przynosić do najbliższego piątku. Natomiast w Niedzielę Palmową podczas Mszy Św. o 

godz. 11.00 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród. 

 

7. Również w Niedzielę Palmową z polecenia Kurii Diecezjalnej zostanie przeprowa-

dzona zbiórka ofiar do puszek na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy.   

 

8. W ostatnim tygodniu na remont ogrodzenia kościelnego wpłynęła ofiara bezi-

mienna w wysokości 200 zł. Za te ofiary oraz troskę o naszą świątynię serdecznie 

dziękujemy.  

 
9. W niedzielę 2 kwietnia, w 18.rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, w naszym kościele 

o godz. 19.00, odbędzie się program słowno-muzyczny, na który złożą się, poezja 

Karola Wojtyły z czasów Jego młodości, fragmenty przesłań papieża Polaka, które 

skierował do swoich rodaków oraz wspomnienia odnoszące się do tamtych pamiętnych 

dni sprzed 18 lat. Prezentacja przeplatana będzie utworami muzycznymi. Zapraszamy 

na spotkanie z twórczością poetycką i przesłaniami św. Jana Pawła II. 

Wystąpią: Chór „Largo” oraz zespół artystyczny „AlCieNie”, który powstał przy Parafii 

Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku. 

 

10. W przedsionku kościoła można nabyć baranki wielkanocne z białej czekolady w ce-

nie 10 zł. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na wsparcie dzieł prowadzonych 

przez Caritas Diecezji Włocławskiej. 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszyst-

kim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


