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1. Dziś wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes i obchody
26. Światowego Dnia Chorego. Podczas Mszy św. o godz. 8.00 i 9.30
zostanie udzielony sakrament namaszczenia chorych. O godz. 11.00
w kaplicy szpitala Msza św. w intencji chorych oraz pracowników służby
zdrowia.
2. W dniu dzisiejszym przeprowadzona zostanie zbiórka do puszek na hospicja
działające w naszej diecezji.
3. Przeżywamy dziś kolejną niedzielę synodalną. Spotkanie Parafialnego
Zespołu Synodalnego w czwartek o godz. 19.00.
4. Dzisiaj również rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
W kaplicy bocznej jest wyłożona księga trzeźwości, do której można
wpisywać swoje zobowiązania do abstynencji od alkoholu.
5. W środę przypada Popielec, rozpoczęcie Wielkiego Postu. Msze św.
w naszym kościele będą odprawiane w tym dniu o godz. 6.30, 8.00, 9.30,
16.30, 18.00 i 19.30. Przypominamy, że w Środę Popielcową obowiązuje
post ścisły tzn. jeden posiłek do syta i abstynencja od alkoholu. Taca
zbierana w tym dniu przeznaczona jest na Dom Księży Emerytów.
6. Spotkanie młodzieży z klas I szkół średnich przygotowującej się do
bierzmowania w poniedziałek po wieczornej Mszy św.
7. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego w salce
parafialnej.
8. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w grupach parafialnych
działających w naszej parafii. Spotkania Oazy Dzieci Bożych i Scholi
Dziecięcej w soboty o godz. 11.00. Zbiórki dla Ministrantów w sobotę
o godz. 9:00. Młodzież zapraszamy na spotkanie Oazy Młodzieżowej
w każdy piątek po Mszy św. wieczornej. Tworzymy także scholę
młodzieżową, której próby będą odbywać się w każdą środę o godz. 18.45.
Wszystkie spotkania odbywają się w budynku Kolegium. Zapraszamy
wszystkich chętnych.

9. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym kościele będzie się odbywać
w każdy piątek Wielkiego Postu – dla dorosłych o godz. 8.30 i 17.30, dla
dzieci o godz. 16.30, dla młodzieży o godz. 18.30. Na Drogę Krzyżową dla
młodzieży zapraszamy zwłaszcza kandydatów do bierzmowania.
W czasie tych nabożeństw zbierana będzie taca na wystrój kościoła na
uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
10.Nabożeństwo Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę
Wielkiego Postu o godz. 17.00.
11.Parafialny Zespół Caritas za tydzień, jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca,
przeprowadzi zbiórkę do puszek dla ubogich rodzin z naszej parafii.
12.Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. oraz ich rodziców zapraszamy
w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 16.00. Podczas Mszy św nastąpi
obrzęd poświęcenia świec.
13.Spotkanie katechetów w czwartek o godz. 17.00.
14.Spotkanie panów budujących dekorację świąteczną w czwartek o godz. 18.30
15.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
16.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy wszelkich potrzebnych
łask, doświadczenia Bożej i ludzkiej dobroci oraz opieki św. Mikołaja,
patrona naszej wspólnoty parafialnej.
17.W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:
śp. Tomasz Heinze, lat 48, z ul. Wita Stwosza i śp. Tadeusz Król, lat 85,
z ul. Rzemieślniczej. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…

