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1. Dziś o 12.15 Msza dla dzieci kl. 3, podobnie za tydzień. 
 

2. Gorzkie Żale dziś o godz. 17.30 
 

3. Po Mszach, w dniu dzisiejszym, zbiórka do puszek na misje. 
 

4. Dziś spotkanie kandydatów do bierzmowania JUNIORÓW gr 2  po Mszy 

wieczornej. 
 

5. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Życia, z tej racji zapraszamy do udziału w 

Narodowym Marszu Życia, który rozpocznie się o godz. 13.30 na Placu 
Zamkowym w Warszawie. Wcześniej, o godz. 12.00 Msza święta w kościele 

św. Anny. Zapraszamy. 
 

6. Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze o godz. 7.00 i 18.00. 
 

7. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.30 i 19.00. 
 

8. W tym tygodniu nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 19.00 

przygotowują kandydaci do bierzmowania SENIORZY o nazwiskach od N do Z. 

Zgłoszenia proszę kierować do jutra, do ks. Roberta. 
 

9. Rekolekcje wielkopostne zaczniemy w 5 niedzielę Wielkiego Postu, czyli 

7 kwietnia. Poprowadzi je ks. Piotr Bulanda z Torunia. 
 

10. Przy drzwiach umieszczone są skarbonki, do których możemy złożyć ofiarę 

na wykonanie Grobu Pańskiego w kaplicy. 
 

11. Mieszkańcom z ul. Piłsudskiego dziękujemy za posprzątanie kaplicy. 

Zamówili też Mszę św. na 7.04.2019 o godz. 12.15. W tym tygodniu  
o porządek w kaplicy prosimy mieszkańców z ul. Szydłowieckiej  

i Krakowskiej. A w przyszłym z ul. Płońskiej. 
 

12. Zbliżają się święta Wielkanocne, a przed nimi Triduum Paschalne. Już dziś 

pragniemy prosić naszych parafian o pomoc w jego przeżyciu. Poszukujemy 
zatem osoby chętne do czytania Czytań i śpiewania Psalmów. Sprawmy, aby te 

wielkie wydarzenia naszej wiary stały się naszym wspólnym świętowaniem. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do Ks. Roberta. 
 

13. W imieniu ministrantów i Bielanek proszę też o pomoc w 

organizacji materiałów na palmy wielkanocne. Jeśli ktoś posiada 
różnego rodzaju wstążki, kokardki, kolorowe gałązki, źdźbła zbóż czy 

inne dekoracje, zapraszam również do Ks. Roberta. 
 

14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

 

Gospodarcze 
 Bóg zapłać Paniom Teresie i Monice za prace ogrodnicze w naszym ogródku 

 

 W kościele wykonano posadzkę betonową w następnej części podziemia: 
kotłowni, garażach i pomieszczeniach gospodarczych. 


