
 

Wielki Post 2022. Rok C 

„Nawróćcie się do mnie całym swym sercem”. 

Wprowadzenie: 
Św. Bazyli zwraca uwagę, że pierwszy post nakazany 

został w Raju, gdy Bóg zakazał Adamowi spożywania 

owocu z drzewa poznania. Łamiąc ten nakaz zostało 

naruszone przymierze z Bogiem, każdy kolejny post 

jest zaś sposobem na jego odbudowę. 

Wielkopostna droga trwa 40 dni. Liczba ta nawiązuje 

do: 40. dni trwającego deszczu i potopu, 40. dni poby-

tu Mojżesza na górze Synaj, 40. lat pobytu Izraelitów 

na pustyni, 40. dni spędzonych przez Jezusa na pustyni. 

Przypadające w czasie Wielkiego Postu 6 niedziel nie 

są dniami postnymi ze względu na to, że każda niedzie-

la jest zawsze wspomnieniem Zmartwychwstania Chry-

stusa, sama w sobie jest świętem. Dlatego, licząc bez 

niedziel, od Środy Popielcowej do Wielkiej Soboty 

włącznie, mamy razem 40 dni Wielkiego Postu. Na tej 

drodze nie jesteśmy sami. Wszyscy - jako wspólnota 

Kościoła - idziemy po niej razem: grzesznicy i pokutują-

cy. Wyrazem tego jest posypanie głów popiołem. 

Znakiem Wielkiego Postu jest krzyż. Kolor szat litur-

gicznych jest fioletowy. Nie śpiewamy „Alleluja” i 

„Chwała na wysokości”. Przy ołtarzu nie stawiamy 

kwiatów. 

Kierunek tej drogi wyznacza nam triada wielkopostna: 

post, modlitwa i jałmużna (dzieła miłosierdzia). 

Post. Czwarte przykazanie kościelne brzmi: „Zachowy-

wać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać 

się od udziału w zabawach”. W  czasie Wielkiego Postu: 

w Środę Popielcową i w Wielki Piątek, obowiązuje post 

ścisły (jakościowy od pokarmów mięsnych i ilościowy - 

ograniczający spożywanie pokarmów do trzech posił-

ków: jednego posiłku dziennie do syta i przyjęcie "tro-

chę pokarmu rano i wieczorem"). 

Modlitwa. Przede wszystkim karmi się czytaniem i słu-

chaniem Słowa Bożego.  

Jałmużna. Coś, co zaoszczędzę z wyrzeczenia – przeka-

zuję ubogim.  

Mamy odkryć na nowo chrzest i dokonać odnowienia 

przyrzeczeń chrzcielnych. Przygotować się do świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego i je godnie przeżyć.  

Wielkopostna droga znajduje swoje spełnienie w Tri-

duum Paschalnym, szczególnie w Wielkiej Wigilii Świę-

tej Nocy: odnawiając przyrzeczenia chrzcielne ponow-

nie wyznajemy, że Chrystus jest Panem naszego życia. 

Zwyczaje i modlitwy: Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, 

rekolekcje wielkopostne, popiół, gałązki palm, miste-

rium Męki Pańskiej. 

 

Poszczególne Tygodnie Wielkiego Postu 
 

2 marca. Środa Popielcowa. Msze św. z obrzędem po-

sypania popiołem: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 

18.00. Rozpoczęcie rekolekcji, które poprowadzi ks. 

prof. Waldemar Szczerbiński (kierownik Zakładu Kultu-

ry Judaizmu Europejskiego w Instytucie Kultury Euro-

pejskiej UAM w Gnieźnie). Temat rekolekcji: „Iść za 

Jezusem jak św. Piotr”. Taca przeznaczona jest na 

ogrzewanie kościoła. 

3 marca. Drugi dzień rekolekcji. Msze św.: 8.00, 10.00 i 

18.00. Taca przeznaczona jest na potrzeby Rekolekcjo-

nisty.  O godz. 19.30 – spowiedź (Rekolekcjonista), 

adoracja, modlitwa do św. Charbela. 

4 marca. Trzeci dzień rekolekcji. Msze św.: 8.00, 10.00 

i 18.00 (po Mszy św. Koronka do Bożego Miłosierdzia. 

Po Koronce nauka stanowa dla małżeństw. Taca prze-

znaczona jest na potrzeby Rekolekcjonisty. O godz. 

17.00 spowiedź pierwszopiątkowa. 

Droga Krzyżowa: 17.30. Przychodzą uczniowie kl. I-II 

oraz grupa 1. dzieci komunijnych, która otrzyma spe-

cjalne krzyżyki. Rozważania: ks. Rekolekcjonista.  

Całodzienna adoracja: 9.00 – ul. Pogodna; 10.00 – ul. 

Polna; 11.00 – ul. Powidzka; 12.00 – ul. Powstańców 

Wlkp.; 13.00 – ul. Poznańska; 14.00 – ul. Północna; 

15.00 – ul. Prosta; 16.00 – ul. Pułkownika Hynka (pa-

rzyste); 17.00 – ul. Pułkownika Hynka (nieparzyste).   

5 marca. Czwarty dzień rekolekcji. Msze św. 8.00 i 

10.00 połączona z udzieleniem sakramentu namasz-

czenia chorych. Taca przeznaczona jest na potrzeby 

Rekolekcjonisty. Odwiedziny chorych przez Nadzwy-

czajnych Szafarzy Komunii św. od. 9.30 (wraz z grupą 1. 

i 2. kandydatów do bierzmowania – szkoły ponadpod-

stawowe). Po Mszy św. porannej: nabożeństwo w in-

tencji poszanowania życia i wynagradzające za grzechy 

naszej Ojczyzny przez wstawiennictwo NMP, prowa-

dzone przez wspólnotę modlitewną „Wieczernik”. 

 

Parafialne Wiadomości Witkowskie 2(26)2022 



6 marca. I. Niedziela Wielkiego Postu:  

Kuszenie. 

 
Pozdrowienie: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana 

Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech 

będą z wami wszystkimi. Akt pokuty - 7 grzechów 

głównych: pycha. Liturgia Słowa - Stary Testament: 

Mojżesz (Pamięć). Psalm: Bądź ze mną, Panie, w moim 

utrapieniu (Ps 91), Drugie czytanie: Jedyną drogą do 

zbawienia jest wiara w Chrystusa zmartwychwstałego. 

Chodzi nie tylko o jej przyjęcie, ale również wyznanie 

ustami (Rz 10, 8-13). Ewangelia: Kuszenie Pana Jezusa 

(Łk 4,1-13). Prefacja: Kuszenie Chrystusa. Refleksja: 

Zaproszenie na pustynię naszego życia. 1. Pokusa po-

żądliwości ciała (zamień). 2. Pokusa władzy (uklęknij). 

3. Pokusa złej relacji z Bogiem (rzuć się). Pan Jezus daje 

nam receptę na pokusy: zawierzenie się Bogu, posłu-

szeństwo i karmienie się Słowem Bożym. Ze złem się 

nie dyskutuje, lecz ucieka się do Słowa Bożego. Homi-

lia: ks. Prefekt. Zbiórka do puszek: na działalność Cari-

tas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 

Gorzkie Żale: godz. 16.00. Kazanie wygłosi kleryk. Taca 

przeznaczona jest na seminarium i potrzeby kleryka. 

Opieka nad klerykiem - Stowarzyszenie Wspierania 

Powołań Kapłańskich SWPK (Elżbieta Dębiak) 

7 marca. Uczestnictwo na Mszy św. o godz. 18.00 

bierzmowanych z kl. VIII (grupa I. Musidlak) i spotka-

nie formacyjne w pokoju duszpasterstwa rodzin. O 

godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla rodziców dzieci 

komunijnych z katechistami – grupa 1. w kawiarence. 

8 marca. W ramach Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie 

formacyjne dla matek dzieci komunijnych i wszystkich 

niewiast z parafii. 

9 marca. Po Mszy św. wieczornej spotkanie synodalne 

dla Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich 

(refektarz). O godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla 

rodziców dzieci komunijnych z katechistami – grupa 2. 

(kawiarenka) oraz spotkanie formacyjne dla bierzmo-

wanych – szkoły ponadpodstawowe (grupa 1.) w po-

koju duszpasterstwa rodzin. Od godz. 16.00 spotkania 

indywidualne bierzmowanych z kl. VIII SP1 z duszpa-

sterzem w Biurze parafialnym. Prosimy przynieść ze-

szyty z religii oraz obrazki potwierdzające obecność na 

niedzielnych Mszach św.  

10 marca. O godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla ro-

dziców dzieci komunijnych z katechistami – grupa 3. 

(kawiarenka). 

11 marca. Godz. 12.00 Droga Krzyżowa dla przedszko-

laków. 

17.30. Droga Krzyżowa. Przychodzą uczniowie kl. IV-V 

oraz grupa 2. dzieci komunijnych, która otrzyma spe-

cjalne krzyżyki. Rozważania: uczniowie SP2.  

12 marca. 9.00. Instrukcja liturgiczna w kościele (Adam 

Wożniak) oraz spotkanie w refektarzu z szafarzem Da-

riuszem Pustelnik. Zapraszamy kandydatów na mini-

strantów. O godz. 9.00 sprzątanie kościoła. Osiedle nr 

3 (ulice: Czerniejewska od nr 1-6, 8, 10, 12, 13A, 14, 

18-32A, Gnieźnieńska, Dworcowa, Park Kościuszki, Ko-

synierów Miłosławskich (do ul. Skorzęckiej), Północna, 

Rzemieślnicza, Młyńska, Nowa, Osiedlowa, Wincente-

go Witosa, Armii Poznań, Żwirki i Wigury na odcinku od 

ul. Gnieźnieńskiej do ul. Czerniejewskiej, Wschodnia, 

Zachodnia, Piwna, Słowiańska, Piastowska, Bolesława 

Chrobrego, Szampańska, Zacisze, Rumowa, Wiosenna) 

oraz Witkówko. 

 

13 marca. II. Niedziela Wielkiego Postu:  

Umowa. Przemienienie.  

Dzień pomocy polskim misjonarzom. 
 

Pozdrowienie: Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, i 

od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami. Akt po-

kuty - 7 grzechów głównych: chciwość. Liturgia Słowa - 

Stary Testament: Abraham (Przymierze). Psalm: Pan 

moim światłem i zbawieniem moim (Ps 27). Drugie 

czytanie: Jezus przekształci nasze ciało poniżone w 

podobne do swego chwalebnego ciała. A już teraz je-

steśmy obywatelami Nieba (Flp 3,17-4,1). Ewangelia: 

Przemienienie na Górze Tabor (Łk 9,2b-36). Prefacja: 

Przemienienie Pańskie. Refleksja: Zaproszenie do 

przemienienia. Przez cierpienie dojść możemy do 

chwały zmartwychwstania. Zbiórka: na polskich misjo-

narzy. Homilia: ks. Kanonik. Kawiarenka: 8.30-12.00 

prowadzona przez Rycerzy Kolumba. Gorzkie Żale: 

godz. 16.00. Kazanie wygłosi kleryk. Taca przeznaczona 

jest na seminarium i potrzeby kleryka. Opieka nad kle-

rykiem – SWPK (Renata Szalaty i Grażyna Kropaczew-

ska). 

14 marca. Uczestnictwo na Mszy św. o godz. 18.00 

bierzmowanych kl. VIII (grupa J. Nowakowskiej) i spo-

tkanie formacyjne w pokoju duszpasterstwa rodzin. O 

godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla rodziców dzieci 

komunijnych z katechistami – grupa 4. w kawiarence. 

15 marca. O godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla ro-

dziców dzieci komunijnych z katechistami – grupa 5. w 

kawiarence. 

16 marca. Na Mszy św. o 18.00 kazanie wygłosi ks. mgr 

lic. Krzysztof Stawski (Dyrektor Caritas). Po Mszy św. 



spotkanie synodalne oraz spotkanie z ks. Stawskim dla 

Liturgicznej Służy Ołtarza i Nadzwyczajnych Szafarzy 

Komunii św. w refektarzu. O godz. 19.00 spotkanie 

formacyjne dla rodziców dzieci komunijnych z katechi-

stami – grupa 6. w kawiarence. 

Od godz. 16.00 spotkania indywidualne bierzmowa-

nych z kl. VIII SP2 z duszpasterzem w Biurze parafial-

nym. Prosimy przynieść zeszyty z religii oraz obrazki 

potwierdzające obecność na niedzielnych Mszach św. 

18 marca. 17.30 Droga Krzyżowa. Przychodzą ucznio-

wie kl. VI-VII oraz grupa 2. dzieci komunijnych, która 

otrzyma specjalne krzyżyki. Rozważania: „Domowy 

Kościół”.  

19 marca. Uroczystość św. Józefa. O godz. 10.00 Msza 

św. z katechezą dla mężczyzn.  Zapraszamy ojców dzie-

ci komunijnych oraz pozostałych mężczyzn z parafii. O 

godz. 11.00 w Katedrze święcenia biskupie. Delegacja 

z parafii - Rycerze Kolumba.  

 

20 marca. III. Niedziela Wielkiego Postu:  

Egzamin z owoców życia. 
 

Pozdrowienie: Łaska i pokój od Tego, który jest i który 

był, i który przychodzi, niech będą z wami. Akt pokuty - 

7 grzechów głównych: nieczystość. Liturgia Słowa - 

Stary Testament: Mojżesz (Jestem, który jestem). 

Psalm: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia (Ps 103). 

Drugie czytanie: Przestroga. Nie przeceniaj swojej 

wolności wyboru. To może stać się przyczyną zguby (1 

Kor 10,1-6.10-12). Ewangelia: Przypowieść o drzewie 

figowym (Łk 13,1-9). Prefacja: Motywy wstrzemięźli-

wości (nr 10). Refleksja. Zaproszenie do przynoszenia 

owoców z naszej wiary. Homilia: ks. Prefekt. Gorzkie 

Żale: godz. 16.00. Kazanie wygłosi kleryk.  Taca prze-

znaczona jest na seminarium i potrzeby kleryka. Opie-

ka nad klerykiem SWPK (Danuta Rabiega i Magdalena 

Krzewińska). 21 marca. Uczestnictwo na Mszy św. o 

godz. 18.00 bierzmowanych kl. VIII (grupa M. Marci-

niak) i spotkanie formacyjne w kawiarence. 

23 marca. Po Mszy św. wieczornej spotkanie synodal-

ne dla Straży Honorowej NSPJ (refektarz). O godz. 

19.00 Szkoła Słowa Bożego (kawiarenka) i spotkanie 

formacyjne dla bierzmowanych – szkoły ponadpod-

stawowe (grupa 2.) w pokoju duszpasterstwa rodzin. 

25 marca. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze 

św. 8:00, 10.00 i 18.00. Po homilii przyjęcie do Dzieła 

Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Ok. 9.00 nabo-

żeństwo w intencji poszanowania życia i wynagradza-

jące za grzechy naszej Ojczyzny przez wstawiennictwo 

NMP, prowadzone przez wspólnotę modlitewną „Wie-

czernik”. 

Godz. 12.00 Rekolekcje dla przedszkolaków. 

17.30 Droga Krzyżowa. Przychodzą uczniowie kl. VIII 

oraz grupa 4 dzieci komunijnych, która otrzyma spe-

cjalne krzyżyki. Rozważanie: uczniowie SP1.  

26 marca. Diecezjalna Szkoła Animatora Misyjnego. 

Do parafii przyjadą animatorzy misyjni z diecezji 

(10.00-19.00).  

 

27 marca.  IV. Niedziela Wielkiego Postu:  

Laetare. Miłosierny Ojciec. 
 

Pozdrowienie: Łaska naszego Pana, Jezusa Chrystu-

sa, niech będzie z wami wszystkimi. Akt pokuty - 7 

grzechów głównych: zazdrość. Liturgia Słowa - Stary 

Testament: Jozue (koniec tułaczki). Psalm: Wszyscy 

zobaczcie jak nasz Pan jest dobry (Ps 34). Drugie czy-

tanie: „Pojednajcie się z Bogiem”. Dla kogoś, kto po-

zostaje w Chrystusie, to, co dawne, minęło i wszyst-

ko stało się nowe (2Kor 5,17-21). Ewangelia: Przy-

powieść o miłosiernym Ojcu - o synu marnotrawnym 

(Łk 15,1-3.11-32). Prefacja: Odnowienie przez poku-

tę (nr 9). Refleksja: Zaproszenie do pójścia drogą 

prowadzącą do Miłosiernego Ojca. Homilia. ks. Ka-

nonik. Kawiarenka: 8.30-12.00. Zaprasza Żywy Ró-

żaniec.  Gorzkie Żale: godz. 16.00. Kazanie wygłosi 

kleryk. Taca przeznaczona jest na seminarium i po-

trzeby kleryka. Opieka nad klerykiem SWPK (Renata 

Robaszkiewicz i Sylwia Danielczyk). 

28 marca. Pierwszy dzień rekolekcji dla SP1. 

Uczestnictwo na Mszy św. o godz. 18.00 bierzmo-

wanych kl. VIII (grupa M. Markiewicz) i spotkanie 

formacyjne w kawiarence.  

29 marca. Drugi dzień rekolekcji dla SP1 (Trzeci 

dzień 9 maja). 

30 marca. Pierwszy dzień rekolekcji dla SP2. Po 

Mszy św. wieczornej spotkanie synodalne dla Mar-

garetek (refektarz). O godz. 19.00 spotkanie forma-

cyjne dla bierzmowanych – szkoły ponadpodsta-

wowe (grupa 3.) w kawiarence. 

31 marca. Drugi dzień rekolekcji dla SP2 (Trzeci 

dzień 10 maja). 

1 kwietnia. Całodzienna adoracja. 9.00 – ul. Rado-

sna; 10.00 – ul. Różana; 11.00 – ul. Rumowa; 12.00 – 

ul. Rzemieślnicza; 13.00 – Skorzęcin Huby; 14.00 – ul. 

Skorzęcka; 15.00 – ul. Skośna; 16.00 – ul. Słoneczna; 

17.00 – ul. Słowackiego 2. Godz. 16.00 – pierwsza 



spowiedź dzieci komunijnych, grupa 1. O godz. 17.00 

spowiedź pierwszopiątkowa. 17.30. Droga Krzyżo-

wa. Przychodzą uczniowie szkół ponadpodstawo-

wych oraz grupa 5 i grupa 6 (zmiana!) dzieci komu-

nijnych, które otrzymają specjalne krzyżyki. Rozwa-

żania: bierzmowani ze szkół ponadpodstawowych. 

2 kwietnia. Po Mszy św. porannej: nabożeństwo w 

intencji poszanowania życia i wynagradzające za 

grzechy naszej Ojczyzny przez wstawiennictwo NMP, 

prowadzone przez wspólnotę modlitewną „Wieczer-

nik”. Odwiedziny chorych przez Nadzwyczajnych 

Szafarzy Komunii św. od. 9.30 (towarzyszy grupa 2. i 

3. kandydatów do bierzmowania ze szkół ponadpod-

stawowych). Sprzątanie kościoła (zmiana terminu ze 

względu na spowiedź parafialną. Sprzątanie od 

10.00). Osiedle nr 4 (ulice: Łąkowa, Kwiatowa, Topo-

lowa, Dębińska, Warszawska, Słoneczna, Leśna, So-

snowa, Modrzewiowa, Powidzka, Akacjowa, Brzo-

zowa, Zakole, Jodłowa, Skorzęcka, Jesionowa, 

Wierzbowa, Bajeczna, Kosynierów Miłosławskich w 

części od Skorzęckiej w kierunku Powidza) oraz Ko-

łaczkowo, Kamionka. 

 

3 kwietnia. V. Niedziela Wielkiego Postu:  

Spotkanie z grzeszną kobietą.  

Droga otwarta dla każdego. 
 

Pozdrowienie: Pan z wami. Akt pokuty - 7 grzechów 

głównych: nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Litur-

gia Słowa - Stary Testament: Izajasz (Dokonuję rze-

czy nowej). Psalm: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla 

nas (Ps 126). Drugie czytanie: Bieg życia (Flp 3,8-14). 

Ewangelia: Pochwycona na cudzołóstwie (J8,1-11). 

Prefacja: Duchowe znaczenie Wielkiego Postu (nr 8). 

Refleksja: Zaproszenie do pójścia z nadzieją ku przy-

szłości. Homilia: ks. Prefekt. Kawiarenka: 8.30-

12.00. Zapraszają Margaretki.  Gorzkie Żale: godz. 

16.00. Kazanie wygłosi kleryk. Taca przeznaczona 

jest na seminarium i potrzeby kleryka. Opieka nad 

klerykiem SWPK (Janina Wędzikowska i Feliksa Ziele-

niewicz). 

4 kwietnia. Godz. 16.00 – pierwsza spowiedź dzieci 

komunijnych, grupa 2. Uczestnictwo na Mszy św. o 

godz. 18.00 bierzmowanych kl. VIII (grupa S. Ku-

czyńskiej) i spotkanie formacyjne w kawiarence. 

5 kwietnia. Godz. 16.00 – pierwsza spowiedź dzieci 

komunijnych, grupa 3. 

6 kwietnia. Godz. 16.00 – pierwsza spowiedź dzieci 

komunijnych, grupa 4. Po Mszy św. wieczornej spo-

tkanie synodalne dla Wieczernika NMP (refektarz). 

O godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla bierzmowa-

nych – szkoły ponadpodstawowe (grupa 4) w kawia-

rence. 

7 kwietnia. Pierwszy dzień rekolekcji dla ZSP. Godz. 

16.00 – pierwsza spowiedź dzieci komunijnych, gru-

pa 5. 

8 kwietnia. Drugi dzień rekolekcji dla ZSP. Godz. 

16.00 – pierwsza spowiedź dzieci komunijnych, gru-

pa 6. 17.30 Droga Krzyżowa. Przychodzą studenci.  

9 kwietnia. Spowiedź dekanalna. 10.00-12.00, 

14.00-16.00, 20.00-21.00.  

10 kwietnia. VI. Niedziela Wielkiego Postu:  

Uroczysty wjazd do Jerozolimy. Pasja. 
Pozdrowienie: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana 

Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym 

niech będą z wami wszystkimi.  Akt pokuty: gniew i 

lenistwo. Liturgia Słowa - Stary Testament: Izajasz 

(pieśń o Słudze Jahwe). Psalm: Boże mój, Boże, cze-

muś mnie opuścił? (Ps 22). Drugie czytanie: Męka 

Pana Jezusa oczami Nieba (Flp 2,6-11).  Ewangelia: 

Wjazd do Jerozolimy (Łk 19,28-40), Pasja (Łk 22,14-

23). Prefacja: Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy 

(Palmowa). Refleksja: Zaproszenie do uklęknięcia 

pod krzyżem. Homilia: ks. Kanonik. Zbiórka: na kwia-

ty i dekoracje do Grobu Pańskiego. Kawiarenka: 

8.30-12.00. Zaprasza Koło Gospodyń Wiejskich Ma-

łachowo Złych Miejsc.  O 10.30 Misterium w wyko-

naniu dzieci. Gorzkie Żale: godz. 16.00. Kazanie wy-

głosi kleryk. Taca przeznaczona jest na seminarium i 

potrzeby kleryka. Opieka nad klerykiem SWPK (Ewa 

Łukowska i Elżbieta Starczewska). 

11 kwietnia. Uczestnictwo na Mszy św. o godz. 

18.00 bierzmowanych kl. VIII (grupa W. Kędzierskie-

go) i spotkanie formacyjne w kawiarence. 

12 kwietnia. O godz. 19.00 Instrukcja liturgiczna dla 

Liturgicznej Służby Ołtarza i Nadzwyczajnych Szafa-

rzy.  

13 kwietnia. Odwiedziny chorych ze spowiedzią 

wielkanocną i Komunią św. od godz. 9.30. Po Mszy 

św. wieczornej spotkanie synodalne dla „Domowe-

go Kościoła” (refektarz). 

______________________________________ 

Duszpasterze  
wraz z katechetami i katechistami. 

________________________________________ 


