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1. Spotkanie Kręgu Biblijnego w poniedziałek po Mszy wieczornej.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą modlić się Słowem Bożym, rozważać
i poznawać Pismo Święte.
2. Spotkanie popielgrzymkowe „Grupy Czerwonej” Pieszej Pielgrzymki
na Jasną Górę rozpocznie się Mszą św. w środę o godz. 18.00. Do wspólnej
modlitwy zapraszamy także wszystkich tegorocznych duchowych
pielgrzymów i ofiarodawców.
3. Parafialny Klub Seniora zaprasza na kolejne spotkanie przy kawie i herbacie
w czwartek, 13 września, o godz. 16.00 w sali kolegium.
4. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek i piątek od godz. 17.00 do
18.00.
5. W piątek, 14 września, obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Zachęcamy, aby w tym dniu uczcić krzyż, znak męki i zwycięstwa
Chrystusa. Na zakończenie Mszy św. ucałujemy krzyż, tak jak czynimy to
w Wielki Piątek.
6. Katecheza przedchrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych w piątek
o godz. 18.30 w sali kolegium.
7. Spotkanie Oazy w piątek po Mszy św. o godz. 18.00. Do udziału w spotkaniu
zapraszamy młodzież, a szczególnie kandydatów do bierzmowania.
8. Pierwsze powakacyjne spotkanie Oazy Dzieci Bożych i Scholi Dziecięcej
w sobotę o godz. 11.00. Zapraszamy też wszystkie dzieci, które chcą
dołączyć do tych grup. O godz. 13.00 spotkanie dla rodziców dzieci z tych
grup.
9. Wszystkie dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców
zapraszamy w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 16.00. Informujemy
również, że I Komunia Święta odbędzie się tradycyjnie w pierwszą niedzielę
maja, która w 2019 roku wypada 5 maja.

10.W sobotę, 15 września, organizujemy wyjazd na Diecezjalną Pielgrzymkę
Mężczyzn
do
Sanktuarium
Pierwszych
Męczenników
Polski
w Międzyrzeczu. Zapisy w zakrystii.
11.W najbliższą sobotę odbędzie się również Patriotyczna Pielgrzymka
w intencji Ojczyzny do Jakubowa. Szczegóły na plakacie.
12.W niedzielę, 23 września, o godz. 18.00 rozpocznie się w naszym kościele
tygodniowy kurs przedmałżeński. Nauki będą się odbywać się od
poniedziałku do piątku o godz. 19.00.
13.Rozpoczynamy przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych (od 21 roku
życia). Pierwsze spotkanie w poniedziałek, 24 września, o godz. 18.30 w sali
kolegium.
14. Parafialny Zespół Caritas w przyszłą niedzielę przeprowadzi zbiórkę
do puszek dla najbardziej potrzebujących.
15.Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie autorskie z ks. dr hab.
Andrzejem Dragułą, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, w poniedziałek,
10 września o godz. 18.00. Szczegóły na plakacie.
16.Związek Sybiraków zaprasza na Mszę św. polową, która zostanie
odprawiona przed Pomnikiem Sybiraków obok kościoła św. Maksymiliana
w poniedziałek, 17 września, o godz. 12.00.
17.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
18.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
19.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy łaski zdrowia, pokoju
serca, doświadczenia Bożej miłości i umiejętności okazywania jej innym
a także opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.
20.W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł:
śp. Stanisław Leśniak, lat. 67, z ul Sienkiewicza. Wieczny odpoczynek racz
Mu dać, Panie...

