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1. Miejska Droga Krzyżowa rozpocznie się dziś o godz. 15.00 w parafii
pw. Maksymiliana Kolbe, a zakończy w parafii pw. NMP Królowej Polski.
2. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym
dzisiaj o godz. 17.00.
3. Rekolekcje dla młodzieży szkół średnich zostaną przeprowadzone od
poniedziałku do środy w hali sportowej w godz. 9.00 – 11.00.
4. W poniedziałek o godz. 19.00 zapraszamy na koncert Arkadio w hali
widowiskowo-sportowej. We wtorek o godz. 12.00 spotkanie otwarte w sali
PWSZ.
5. Spowiedź święta od poniedziałku do środy pół godziny przed mszami
porannymi i po południu od godz. 17.00 do 18.00. We wtorek, 27 marca,
będziemy dodatkowo spowiadać od zakończenia Mszy wieczornej do godz.
21.00.
6. Apostolat Maryjny zaprasza we wtorek na różaniec o godz. 8.30, Mszę św
o godz. 9.00 i spotkanie formacyjne w salce.
7. W środę adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. od 17.00 do 18.00.
8. Zwracamy się z prośbą o pomoc w przedświątecznym sprzątaniu naszej
świątyni. Panie i panów chętnych do pomocy prosimy o przyjście do kościoła
w środę po Mszy św. o godz. 9.00 oraz po Mszy św. wieczornej.
9. * W Wielki Czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne. W tym dniu Msza
św. – pamiątka ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa – o godz. 18.00. Mszy
porannych nie będzie. Po Mszy św. w ciemnicy rozpocznie się adoracja
Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 22.00.
* W Wielki Piątek nie odprawia się Mszy św. Gromadzimy się na Liturgii
Męki Pańskiej o godz. 18.00. Od godz. 7.00 adoracja Pana Jezusa
w ciemnicy, a po Liturgii wieczornej przy Grobie Pańskim do godz. 22.00.
W tym dniu obowiązuje post ścisły i całkowita abstynencja. O godz. 12.00
Droga Krzyżowa dla wszystkich. Okazja do spowiedzi św. w Wielki Piątek
rano od godz. 7.00 do 9.00 oraz od godz. 16.00 do 17.30.

Ofiary złożone tego dnia zostaną przekazane na wsparcie miejsc kultu
i wspólnot chrześcijańskich w Ziemi Świętej, które znajdują się w trudnej
sytuacji ekonomicznej i społecznej.
* W Wielką Sobotę Kościół wspomina złożenie Chrystusa do grobu. Do
wieczora nie sprawuje się Mszy św. Adoracja przy Bożym Grobie od godz.
7.00. Poświęcenie pokarmów co pół godziny od godz. 9.00 do 16.00.
Błogosławieńtwo pokarmów poza kościołem odbędzie się o godz. 15.30
w Cukrowni i o 15.45 na Widziszowie. Podczas święcenia pokarmów będą
zbierane ofiary na Seminarium Duchowne.
O godz. 20.00 rozpoczęcie Wigilii Paschalnej, Prosimy wziąć ze sobą
świece. W Niedzielę Zmartwychwstania rezurekcja o godz. 6.00. Nie będzie
Mszy św. o godz. 8.00. Pozostałe Msze św. jak w każdą niedzielę
(9.30, 11.00, 12.30, 16.00 i 18.00).
10.Parafialny Zespół Caritas rozprowadza świece na stół wielkanocny. Koszt
świecy 15 zł.
11.W kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej wystawiony jest kosz, do którego
można składać produkty żywnościowe.
12.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości. Bardzo dziękujemy panom
za pomoc w budowie Bożego Grobu.
13.Kurs przedmałżeński rozpocznie się w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe
8 kwietnia o godz. 16.00.
14.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
15.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, wiary, nadziei,
doświadczenia miłości Boga, który oddał życie za nas, a także opieki
św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.
16.W tym tygodniu odeszli do wieczności śp. Eugeniusz Góra, lat 71,
z ul. Lotników, śp. Kazimierz Szyszka, lat 84, z ul. Armii Krajowej, śp.
Marian Rzepka, lat 78, z ul. Śniadeckich, śp. Stefania Skrobak, lat 90, z ul.
Śniadeckich, śp. Ryszard Tomiak, lat 82, z ul. Styczniowej, śp. Jan Jabłoński,
lat 75, z ul. Obrońców Pokoju. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…

