OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
25 Niedziela Zwykła
23.09.2018 r.

1. Dziś przy wyjściu z kościoła zbiórka do puszek na uczelnie katolickie.
2. Dziś Mszą św. o godz. 18.00 rozpoczyna się kurs przedmałżeński.
3. Rozpoczynamy przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych (dla osób od
21 roku życia). Pierwsze spotkanie w poniedziałek, 24 września, o godz.
18.30 w sali kolegium.
4. We wtorek, 25 września, o godz. 18.00 Msza Święta z nabożeństwem do
świętego Ojca Pio. Zapraszamy serdecznie do modlitwy oraz wpisywania
próśb i podziękowań do księgi intencji wyłożonej przy relikwiach Świętego.
Kolejne Msze św. i nabożeństwa w każdy III wtorek miesiąca.
5. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w środę po Mszy św. o godz. 18.30.
6. Spotkanie Apostolatu Maryjnego w czwartek, 27 września. O godz. 8.30
różaniec, następnie Msza św. i spotkanie formacyjne.
7. W rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, która przypada w piątek
(28.09), na ulicach miast świata będzie odmawiana Koronka do Bożego
Miłosierdzia. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu o godz.
14.00. Po Adoracji ok. 14.30 wyruszymy na modlitwę na ulice naszej parafii.
Zachęcamy do wspólnej modlitwy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.
8. W piątek również Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi
świętej od godz. 17.00 do 18.00.
9. W piątek po Mszy wieczornej, jak każdego 28 dnia miesiąca, Nowenna do
św. Judy Tadeusza.
10.Zapraszamy na pielgrzymkę Żywego Różańca do Rokitna w sobotę,
6 października. Koszt 40 zł, zapisy w zakrystii.
11.Zapraszamy na pielgrzymkę na Jasną Górę w czwartek, 11 października.
Zapisy w zakrystii.

12.Spotkanie małżeństw niesakramentalnych odbędzie się w przyszłą niedzielę,
30 września, o godz. 16.00 w kaplicy Domu Chorych przy kolegiacie.
13.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
14.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
15.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy łaski zdrowia, żywej wiary,
która bezustannie poszukuje Boga zarówno w wyjątkowych wydarzeniach,
jak i pośród codziennych spraw, a także opieki św. Mikołaja, patrona naszej
wspólnoty parafialnej.
16.W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:
śp. Robert Kwiecień, lat 57, z ul. Śniadeckich, śp. Mieczysław Płóciniak,
lat 65, z ul Obrońców Pokoju. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

