OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V Niedziela zwykła
4.02.2018 r.

1. W środę zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Dziękujemy
za serdeczne przyjęcie i okazaną życzliwość, a także za przeprowadzone
rozmowy i złożone ofiary.
2. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z klas 7 szkoły
podstawowej i 2 gimnazjum w środę o godz. 18.45 (po wieczornej Mszy św).
natomiast z klas 3 gimnazjum w czwartek również o 18.45.
3. W czwartek i piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. od 17.00
do 18.00.
4. W następną niedzielę, 11 lutego, wspomnienie liturgiczne NMP z Lourdes.
Tego dnia obchodzimy 26. Światowy Dzień Chorego. Podczas Mszy św.
o godz. 8.00 i 9.30 zostanie udzielony sakrament namaszczenia chorych.
O godz. 11.00 w kaplicy szpitala bp Stefan Regmunt odprawi Mszę św.
w intencji chorych, cierpiących oraz pracowników służby zdrowia. Po Mszy
św. bp Stefan odwiedzi chorych przebywających na oddziałach szpitalnych.
5. Za tydzień zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na działalność
hospicjów działających w naszej diecezji.
6. Msza św. z modlitwą o uzdrowienie zostanie odprawiona w parafii NMP
Królowej Polski w czwartek (8.02) o godz. 18.00.
7. Kurs przedmałżeński rozpocznie się w sobotę (10.02) w parafii pw. św.
Klemensa.
8. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce do włoskich sanktuariów w dniach od
12 do 24 kwietnia. Na trasie pielgrzymki m.in. Padwa, Florencja, Asyż,
Cascia, Rzym, Watykan, Pompeje, Bari. Koszt 2.600 zł. Zapisy w zakrystii.
Spotkanie organizacyjne dziś o godz. 19.00.
9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć egzemplarze „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.

10.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła. Dziękujemy osobom, które pomogły w demontażu szopki
i dekoracji bożonarodzeniowej.
11.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom najbliższych dni życzymy Bożego
błogosławieństwa, pokoju serca, wiary w moc Boga i opieki św. Mikołaja,
patrona naszej wspólnoty parafialnej.
12.W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności:
śp. Stefania Rupka, z ul. Obrońców Pokoju. Wieczny odpoczynek racz Jej
dać, Panie…

