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1. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym dziś
o godz. 17.00.
2. W poniedziałek (5.03) podczas Mszy św. o godz. 18.00 zostanie udzielony
sakrament bierzmowania dorosłym kandydatom.
3. W czasie Wielkiego Postu na adorację Najświętszego Sakramentu
zapraszamy w środę w godz. od 17.00 do 18.00.
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. W czasie nabożeństw zbierana będzie taca na wystrój kościoła
na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
5. W ramach inicjatywy papieża Franciszka zatytułowanej „24 godziny dla
Pana” w naszej parafii w piątek, 9 marca, od godz. 15.00 do 21.00 odbędzie
się czuwanie modlitewne. W programie czuwania adoracja Najświętszego
Sakramentu: w godz. od 15.00 do 16.30 i od 19.00 do 21.00. W tym czasie
będzie również okazja do spowiedzi świętej.
6. W przyszłą niedzielę w naszej parafii rozpoczną się rekolekcje wielkopostne.
Bardzo prosimy tak ułożyć plan codziennych zajęć, by móc w nich
uczestniczyć. Nauki rekolekcyjne będą głoszone od poniedziałku do środy
w czasie Mszy św. o godz. 8.00, 10.00, 18.00 i 19.30.
W poniedziałek (12.03) o godz.17.30 w kościele konferencja dla rodziców
dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. Wtorek będzie dniem
spowiedzi. Rekolekcje będzie głosił o. Michał Golubiewski OP.
7. Zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej w miejskiej fosie, które odbędzie
się w piątek, 16 marca, o godz. 19.30. Rozpoczęcie przy budynku
koszarowym (obok dawnego kina „Bolko”).
8. Została przygotowana trasa Ekstremalnej Drogi Krzyżowej - Droga św.
Mikołaja (48km) z naszego kościoła przez Grodowiec do Jakubowa. EDK
wyruszy w piątek (23.03) naszego kościoła po Mszy św o godz. 20.00.
Zapisy: na www.edk.org.pl Więcej informacji także na naszej parafialnej
stronie internetowej.

9. Zapraszamy do włączenia się w troskę o liturgię Mszy Świętej poprzez śpiew
i oprawę muzyczną nabożeństw. Spotkania scholi dziecięcej odbywają się w
sobotę o godz. 11.00, scholi młodzieżowej w środy po Mszy św. wieczornej
natomiast od 15 marca w każdy czwartek będą odbywać się próby scholii
dorosłych. Wszystkie spotkania odbywają się w sali kolegium.
10.Zgodnie z zeszłotygodniową zapowiedzią dzisiaj po każdej Mszy św. zbiórka
do puszek na dzieła misyjne.
11.W najbliższy piątek i sobotę (9 i 10 marca) wolontariusze Caritas
przeprowadzą, jak co roku, zbiórkę żywności w sklepach. Zebrana żywność
będzie przeznaczona dla ubogich z naszej parafii. Zbiórka odbędzie się
w Biedronce przy ul. Kazimierza Wielkiego i przy ul. Witosa. W kościele
będzie również wystawiony kosz, do którego będzie można składać produkty
żywnościowe i środki czystości.
12.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. Polecamy 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. Przy wyjściu są rozdawane ulotki
informacyjne na ten temat. Od przyszłej niedzieli Parafialny Zespól Caritas
będzie rozprowadzał świece na stół wielkanocny. Koszt świecy 15 zł.
13.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła.
14.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
wiary, która daje radość i pokój serca oraz uzdalnia do przestrzegania
przykazań i dostrzegania w nich znaku troski Boga o nasze dobro.
15. W tym tygodniu odeszli do wieczności śp. Mieczysław Rogacz, lat 86, z ul.
Moniuszki, śp. Anna Ludwiczak, lat 86, z ul. Niedziałkowskiego, śp. Henryk
Romanowicz, lat 71, z ul. Złota Podkowa, śp. Edward Rudnicki, lat 77, z ul.
Wita Stwosza, śp. Irena Borowiak, lat 82, z ul. Sienkiewicza. Wieczny
odpoczynek racz Im dać, Panie…

