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1. W ramach akcji „Z uśmiechem do szkoły” w naszym kościele wystawiony
jest kosz, do którego można będzie przynosić przybory szkolne dla dzieci
z rodzin objętych opieką Zespołu.
2. Dziś Parafialny Zespół Caritas przeprowadza comiesięczną zbiórkę do
puszek. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup żywności
i dokupienie przyborów szkolnych dla potrzebujących.
3. W środę zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Zachęcamy do pisania próśb i podziękowań na kartkach, które można
składać w kaplicy MB Częstochowskiej.
4. Parafialny Klub Seniora zaprasza Panie i Panów po 60. roku życia na
spotkanie z florystką, która zaprezentuje, jak wykonać dekoracje z kwiatów
oraz z pielęgniarką, która wygłosi konferencją na temat godnego starzenia.
Spotkanie odbędzie się w czwartek 23 sierpnia o godz. 16.00 w sali
kolegium.
5. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 do 18.00.
W tym czasie okazja do spowiedzi św.
6. W przyszłą niedzielę, 26 sierpnia, uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.
7. Społeczny Komitet Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości
zaprasza w przyszłą niedzielę na prelekcje przedstawiciela Instytutu Pamięci
Narodowej we Wrocławiu Łukasza Sołtysika pt. „NSZZ Solidarność drogi
do niepodległości społeczeństwa Zagłębia Miedziowego”. Prelekcja
odbędzie się w parafii św. Klemensa i będzie poprzedzona Mszą św.
w intencji Ojczyzny o godz. 12.30.
8. Zachęcamy do przynoszenia do zakrystii kwiatów ogrodowych do dekoracji
bocznych ołtarzy.
9. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości. Dziękujemy również za
nadsyłane wakacyjne pozdrowienia.

10.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
11.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy łaski zdrowia, pokoju
serca, niezachwianej wiary w moc Bożą, a także opieki św. Mikołaja, patrona
naszej wspólnoty parafialnej.
12.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Jan Brączyk, lat 69,
z ul. Niedziałkowskiego, śp. Julia Podfigórna, lat 83, z ul. Listopadowej.
Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…

