OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I Niedziela Wielkiego Postu
18.02.2018 r.

1. Praktykę duszpasterską w naszej parafii rozpoczął kleryk Łukasz Bajcer,
alumn IV roku naszego Wyższego Seminarium Duchownego w GościkowieParadyżu. Serdecznie go witamy pośród nas, zapewniamy o modlitwie
i życzymy, by czas praktyki pomógł mu wzrastać w wierze i zdobyć nowe
doświadczenia duszpasterskie.
2. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym dziś
o godz. 17.00.
3. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 16.00 nastąpi poświęcenie świec dla dzieci
przygotowujących się do I Komunii św.
4. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 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. Do udziału w Drodze Krzyżowej dla młodzieży zapraszamy
zwłaszcza kandydatów do bierzmowania.
W czasie nabożeństw zbierana będzie taca na wystrój kościoła na
uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
5. Parafialny Zespół Caritas, jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca,
przeprowadza dziś zbiórkę do puszek dla ubogich rodzin z naszej parafii.
6. We wtorek, 20 lutego o godz. 18.00, Msza św. z nabożeństwem do św. Ojca
Pio. Zachęcamy do udziału w modlitwie oraz do wpisywania próśb
i podziękowań do księgi intencji wyłożonej przy relikwiach Świętego.
7. Rodziców dzieci, które przygotowują się do pierwszej Komunii św.,
zapraszamy na spotkania w następujących terminach:
- we wtorek, 20 lutego, o godz. 17.00 rodziców dzieci z klas A i B SP7
- we wtorek, 20 lutego, o godz. 18.00 z klas C i D SP 7
- we wtorek, 20 lutego, o godz. 19.00 z klas E i F SP 7
- w czwartek, 22 lutego, o godz. 17.00 z klas G i H SP 7
- w czwartek, 22 lutego, o godz. 18.00 rodziców dzieci z SP 14
- w czwartek, 22 lutego, o godz. 19.00 rodziców dzieci z pozostałych
szkół (SP 3, SP 6, SP 12 i Aslan).
Spotkania odbędą się w sali w kolegium.

8. W czasie Wielkiego Postu na adorację Najświętszego Sakramentu
zapraszamy w środę w godz. od 17.00 do 18.00.
9. Na prośbę papieża Franciszka zachęcamy do wzięcia udziału w najbliższy
piątek w modlitwie i poście w intencji pokoju w Demokratycznej Republice
Konga i w Południowym Sudanie.
10.Społeczny Komitet Obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości zaprasza
na Mszę św. w intencji Ojczyzny w przyszłą niedzielę o godz. 12.30 do
kościoła pw. św. Klemensa. Po Mszy św. w sali św. Gerarda odbędzie się
konferencja prowadzona przez dra Andrzeja Olejniczaka. Szczegóły na
plakacie.
11. Informujemy, że rekolekcje parafialne odbędą się w dniach 11-14 marca.
12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
13. Caritas naszej diecezji rozprowadza płyty CD z muzyką do filmu ,,Dwie
Korony”, opowiadającym o życiu św. Maksymiliana Marii Kolbe. Ofiara
dobrowolna za płytę jest cegiełką na nowo powstające schronisko dla
bezdomnych w Zielonej Górze. Istnieje także możliwość przekazania 1%
podatku na Caritas. Chętnych zachęcamy do zabrania ulotek informacyjnych
na ten temat.
14. W przyszłą niedzielę w naszej parafii będziemy gościć młodzież wraz
z terapeutą z Katolickiego Ośrodka Terapii i Wychowania Młodzieży
ANASTASIS w Strychach. Ośrodek ANASTASIS jest jedynym katolickim
ośrodkiem w zachodniej Polsce, który zajmuje się pomocą osobom
uzależnionym od narkotyków. Wychowankowie Ośrodka podczas każdej
Mszy św. będą dzielić się świadectwem nawrócenia. Po Mszach św. będzie
można spotkać się z naszymi gośćmi oraz wesprzeć finansowo Ośrodek.
Młodzież przygotowała również rękodzieło, które będzie można nabyć. Za
każdą pomoc już teraz serdecznie dziękujemy.
15.Zachęcamy do włączenia się w przygotowanie misterium Męki Pańskiej
w miejskiej fosie. Osoby chętne prosimy o zgłoszenie się do zakrystii.
16.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia polecamy opiece św. Mikołaja,
patrona naszej wspólnoty parafialnej. Niech nasz św. Patron wyprosi łaskę
zdrowia, silną wiarę, która daje radość i pokój serca oraz pomaga
przezwyciężać pokusy i trudności.

17.W tym tygodniu odeszli do wieczności śp. Stanisława Koziar, lat 70, z ul.
Sienkiewicza, śp. Franciszek Wrzesiński, lat 66, z ul. Witosa, śp. Janusz
Paluszek, lat 62, z ul. Niedziałkowskiego, śp. Helena Andreasik, lat 57,
z ul. Lotników, śp. Piotr Sordyl, lat 69, z ul. Armii Krajowej. Wieczny
odpoczynek racz Im dać, Panie…

