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1. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym dziś 

o godz. 17.00.  
 

2. Peregrynacja Obrazu św. Józefa w naszej parafii rozpocznie się 

w poniedziałek, 11 marca. Powitanie Obrazu o godz. 17.45, Eucharystia 

z homilią o godz. 18.00, a po niej przerwa i poczęstunek dla mężczyzn 

w kolegium.  

O godz. 20.00 rozpocznie się blok ewangelizacyjno-modlitewny dla 

mężczyzn zatytułowany: „Milczeć, walczyć, kochać”, a w nim: katecheza 

o męskiej duchowości, świadectwa, modlitwa nad mężczyznami i adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Zakończenie ok. godz. 22.00. We wtorek, 

12 marca, Msze św. o godz. 7.00 i 9.00. Tego dnia zapraszamy wszystkich 

do modlitwy przy Obrazie św. Józefa do godz. 15.00. W modlitewnym 

czuwaniu będą również uczestniczyły poszczególne parafie naszego 

dekanatu. 

 

3. W środę, 13 marca, 6. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę 

Piotrową. Módlmy się o Boże błogosławieństwo i owocny pontyfikat dla Ojca 

Świętego. 

 

4. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu: dla 

dorosłych o godz. 8.30 i 17.30, dla dzieci o godz. 16.30, a dla młodzieży 

o godz. 18.30. Do udziału w Drodze Krzyżowej dla młodzieży zapraszamy 

zwłaszcza kandydatów do bierzmowania.  

W czasie nabożeństw zbierana będzie taca na wystrój kościoła na 

uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. 

 

5. W czasie Wielkiego Postu na adorację Najświętszego Sakramentu 

zapraszamy w środę w godz. od 17.00 do 18.00. Adoracja odbędzie się 

również w najbliższy czwartek o godz. 17.00. 

 

6. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. oraz ich rodziców zapraszamy 

w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 11.00. Podczas Mszy św. nastąpi 

obrzęd błogosławieństwa książeczek. 

 

 



7. Informujemy, że rekolekcje parafialne odbędą się w dniach 31 marca – 

3 kwietnia. 

 

8. Zapraszamy do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Droga 

św. Mikołaja z naszego kościoła przez Grodowiec do Jakubowa wynosi 

47 km. Jej uczestnicy wyruszą w piątek, 12 kwietnia, po Mszy św. o godz. 

20.00. Zapisy na: www.edk.org.pl. 

 

9. Klub Seniora „U Mikołaja” zaprasza na pielgrzymko-wycieczkę do Pragi 

w czwartek, 11 kwietnia. Koszt 140 zł. Zapisy zakrystii.  

 

10.  Za tydzień Parafialny Zespół Caritas, jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca, 

przeprowadzi zbiórkę do puszek dla potrzebujących. Istnieje także 

możliwość przekazania 1% podatku na Caritas. Chętnych zachęcamy do 

zabrania ulotek informacyjnych na ten temat. 

 

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można 

nabyć numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. 

 

12. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła. W tym tygodniu zakończono remont kancelarii parafialnej. 

Dziękujemy za przygotowanie sal na jutrzejszą agapę dla mężczyzn. 

Jesteśmy również wdzięczni wszystkim, którzy wzięli udział w pielgrzymce 

do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 

 

13. 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 

zdrowia oraz silną wiarę, która daje radość, pomaga przezwyciężać pokusy 

i dzielić się dobrem z innymi. 

 

14. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: 

śp. Stanisław Bednarz, lat 63, śp. Helena Sienkiewicz, lat 90, z ul. Letniej. 

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie... 


