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1. W dniu dzisiejszym gościmy w naszej parafii ks. Piotra Kieniewicza, marianina, doktora 
habilitowanego teologii moralnej, który zajmuje się bioetyką, specjalizując się w zagadnieniach 
ludzkiej prokreacji. Od 2018 roku współpracuje z kanałem Polsat Rodzina - jest jednym z 
gospodarzy interaktywnego programu Wszystko, co chcielibyście wiedzieć. Dziękujemy za 
refleksję poświęconą tożsamości mężczyzny. Po Mszy świętej,  przy wyjściu z kościoła, można 
nabyć publikacje ks. Profesora: Małżeński labirynt, Bioetyczny labirynt oraz Panie, Ty wszystko 
wiesz. Zapraszamy wszystkich mężczyzn na specjalne spotkanie z Księdzem Profesorem. 
Odbędzie się ono w kościele dolnym dziś o godz. 16.00. 

2. W imieniu Ministrantów oraz ks. Wojciecha zachęcamy rodziców do zapisywania 
swoich synów do Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii. 

3. W sobotę 25 marca br. dzień skupienia dla kandydatów do bierzmowania 
(obowiązkowy). Odbędzie się on w godz. od 9.00 do 12.00 i będzie poprowadzony przez 
członków Szkoły Nowej Ewangelizacji z Białegostoku. W niedzielę 26 marca br. po Mszy św. o 
15.00 spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania z psychologiem. 

4. W dniach 1–4 kwietnia br. odbędą się nasze rekolekcje wielkopostne. Poprowadzą je 
koordynatorzy Diecezjalnego Centrum Nowej Ewangelizacji: ks. Andrzej Surdykowski i 
ks. Marek Żmijewski. Rekolekcje będą poprzedzone Drogą Krzyżową ulicami naszego osiedla 
w piątek 31 marca br. po Mszy św. o 18.00. W Drodze Krzyżowej wezmą udział przełożeni i 
klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, którzy przygotują i poprowadzą 
rozważania na temat powołania. 

Program rekolekcji: 

Piątek – 31 marca 2023 

18..00 – Msza św. poprzedzająca Drogę Krzyżową oraz Droga Krzyżowa ulicami osiedla 

Sobota – 1 kwietnia 2023 

7.00, 9.00, 12.00  (z  namaszczeniem chorych), 15.00 i 18.00 (dla rodzin i młodzieży) 

Niedziela Palmowa – 2 kwietnia 2023 

7.30, 9.00, 10.00 (dla dzieci), 12.00, 15.00  (dla młodzieży) i 18.00 

Poniedziałek 3 kwietnia i wtorek – 4 kwietnia 2023 

7.00, 9.00, 10.00 (z udziałem szkół podstawowych), 12.00 (z udziałem szkół podstawowych), 
15.00, 18.00 i 20.00 (z udziałem rodzin, młodzieży szkół średnich i młodzieży pracującej). 

5. W Niedzielę Palmową 2 kwietnia o godz. 19.00 zapraszamy wszystkich  do obejrzenia 
misterium pasyjnego ,,i widzę niebo otwarte..." w wykonaniu naszej Parafialnej Grupy 
Teatralnej ,,Dolina Miłosierdzia" (przedstawienie odbędzie się w górnym kościele): reżyseria 
ks. Mateusz Gąsowski, scenariusz Sławomir Konarzewski, muzyka Paweł Andruszkiewicz. 

6. Ponownie informujemy że nasza parafia będzie pozyskiwać środki na różnego rodzaju 
projekty poprzez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, które ma swoją siedzibę w naszym 
Sanktuarium i posiada rozbudowany aparat formalny do takiego działania. Co ważne, 
poprzez to Stowarzyszenie możemy przekazywać na rzecz parafii odpis od podatku w 



wysokości 1,5 procenta. W związku z tym publikujemy w Misericordii wszystkie potrzebne dane 
do takiej działalności. 

7. W tym tygodniu w liturgii Kościoła: 

- w poniedziałek 20 marca br. uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. 
Msze św. jak codziennie: o 7.00; 9.00; 15.00 i 18.00. 

- w środę 22 marca br. dzień poświęcony św. Ricie. Przynosimy do poświęcenia róże 

- w sobotę 25 marca br. uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która jest zarazem Dniem 
Świętości Życia. Msze św. jak w dni powszednie czyli o 7.00; 9.00; 15.00 i 18.00. Podczas każdej 
Mszy św., możemy dokonać Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Tego dnia nasze Siostry 
Szarytki: Weronika, Aleksandra i Lena odnowią swoje śluby zakonne. 

8. Z radością obserwujemy wzrastającą liczbę osób, które przychodzą na adorację 
Najświętszego Sakramentu. Dziękujemy tym, którzy dokonali wyboru stałej, półgodzinnej 
adoracji raz w miesiącu. Zapraszamy następnych. 

9. Dziękujemy za życzliwość i ofiarność. Wszystkim życzymy dobrego tygodnia i 
błogosławionej niedzieli. Zachęcamy do przeczytania kolejnego numeru gazetki parafialnej 
Misericordia. 


