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1. Nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17.30. Dzieci zapraszamy na
różaniec zwłaszcza w poniedziałek, środę i piątek o godz. 16.30, a młodzież
w piątek o godz. 17.30.
2. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas 8 szkoły podstawowej, klas 3
gimnazjum i klas pierwszych szkół średnich w środę o godz. 18.45. Trwają
zapisy kandydatów do bierzmowania z klas 7 szkoły podstawowej. Karty
zgłoszeniowe można odbierać w zakrystii.
3. Zapraszamy młodzież do Młodzieżowego Zespołu Muzycznego, który
możemy usłyszeć m.in. podczas Mszy św. o godz. 9.30. Spotkanie i próba
w każdą środę o godz. 18.45 w sali kolegium.
4. Zapraszamy na pielgrzymkę na Jasną Górę w najbliższy czwartek,
11 października. Wyjazd sprzed kościoła o godz. 5.30, powrót w godzinach
wieczornych. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy w zakrystii. Koszt
(z obiadem) 95 zł.
5. W czwartek o godz. 17.00 zapraszamy na adorację w intencji kapłanów.
6. W piątek zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania
podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 do 18.00.
Przypominamy również, że w sobotę odbędzie się ostatnie w tym roku
czuwanie Fatimskie w Grodowcu. Zachęcamy do udziału.
7. W piątek, 12 października, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlili się
z uczestnikami tegorocznej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Chcemy, aby
spotkanie odbywające się 12. dnia każdego miesiąca, kiedy upływa kolejny
miesiąc od dnia wejścia Grupy Czerwonej na Jasną Górę, było okazją do
wspólnej modlitwy, dziękczynienia i przygotowań do przyszłorocznej
pielgrzymki. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu i spotkanie
w sali kolegium.
8. W piątek, 12 października, o godz. 18.30 kolejne (trzecie) spotkanie dla
dorosłych kandydatów do sakramentu bierzmowania. Kurs odbywa się
w każdy piątek do końca listopada.

9. Katecheza przedchrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych w piątek
o godz. 18.30 w sali kolegium.
10.Organizujemy wyjazd na Akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny, który
odbędzie się w naszym Seminarium Duchownym w Paradyżu w sobotę,
13 października. Zapisy w zakrystii.
11.Za tydzień o godz. 16.00 Msza św. dla dzieci przygotowujących się
do I Komunii św. i ich rodziców. Podczas Mszy św. poświęcenie różańców.
12.Dziś ulicami naszego miasta przejdzie procesja różańcowa. Procesja wyruszy
z kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbe o godz. 19.15 i przejdzie do kościoła
pw. NMP Królowej Polski, gdzie odbędzie się Apel Maryjny. Zapraszamy do
udziału.
13.Klub Seniora „U Mikołaja” organizuje wyjazd na spektakl EVITA w Teatrze
Muzycznym w Poznaniu w czwartek, 22 listopada. Szczegóły i zapisy
w zakrystii.
14.Stowarzyszenie Chór „Beati Cantores” zaprasza na Festiwal Chórów Silesia
Cantat w sobotę, 13 października. Szczegóły na plakacie.
15.W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić XVIII Dzień Papieski pod
hasłem „Promieniowanie ojcostwa” Będziemy dziękować Panu Bogu za
pontyfikat św. Jana Pawła. Tego dnia zostanie też przeprowadzona zbiórka
na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która jest
żywym pomnikiem św. Jana Pawła II. Wsparcie dla Fundacji, o które
serdecznie prosimy, umożliwia realizację pragnień uzdolnionej młodzieży
pochodzącej z niewielkich miejscowości, z niezamożnych rodzin.
16.Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich organizuje koncert charytatywny
w hołdzie Janowi Pawłowi II. Celem koncertu jest wsparcie duchowe
i materialne ludzi bezdomnych będących podopiecznymi schroniska dla
bezdomnych mężczyzn w Żukowicach. Środki z koncertu zasilą utworzenie
punktu medycznego dla podopiecznych placówki i w całości zostaną
przekazane Stowarzyszeniu Bractwo Jana Pawła II. Szczegóły na plakacie.
17.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości. Dziękujemy wszystkim,
którzy uczestniczyli wczoraj w pielgrzymce do Rokitna oraz młodzieży,
która wzięła udział w spotkaniu młodych na Stadionie Narodowym
w Warszawie.

18.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”, a także kalendarze diecezjalne.
Ponadto Klub Seniora rozprowadza wykonane przez siebie stroiki na groby
naszych bliskich zmarłych.
19.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, radości,
wdzięczności za wszelkie dobro otrzymywane od Boga i ludzi, w tym za
relacje miłości i przyjaźni. Niech ta wdzięczność będzie zachętą do czynienia
dobra innym na wzór św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.
20.W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:
śp. Czesław Piekielniak, lat 75, z ul. Niedziałkowskiego, śp. Stanisław
Drzymała, lat 75, z ul. Witosa, śp. Anna Rzepka, lat 88, z ul. Sienkiewicza.
Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

