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1. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza. Rozpoczynamy Tydzień Modlitw 

o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, a w naszej parafii 

również Rocznica I Komunii Świętej. Msza św. dla dzieci obchodzących 

rocznicę o godz. 11.00.  

 

2. Zapraszamy na Apel Maryjny w ruinach kościoła św. Mikołaja w każdą 

niedzielę maja, a więc również dzisiaj, o godz. 20.30, a także na nabożeństwa 

majowe w naszym kościele codziennie o godz. 17.30. 

 

3. Spotkanie Kręgu Biblijnego w poniedziałek po Mszy św. wieczornej. 

 

4. Spotkanie scholi dorosłych również w poniedziałek o 18.30 w kolegium. 

 

5. W środę, 15 maja, o godz. 18.00, bp Tadeusz Lityński udzieli sakramentu 

bierzmowania młodzieży naszej parafii. 

 

6. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. od 17.00 do 18.00. 

 

7. Parafialny Klub Seniora organizuje wyjazd na majówkę do Nadleśnictwa 

Sława Śląska w czwartek, 23 maja, koszt 15 zł. W programie: zajęcia  

z edukacji leśnej, ognisko z pieczeniem kiełbasek. Zapisy  

w zakrystii.  

Organizowana jest także pielgrzymko-wycieczka do Gniezna i Biskupina 

w czwartek, 27 czerwca, koszt 130 zł. Szczegóły na plakacie. 

 

8. W ramach czwartkowych spotkań Klubu Seniora w najbliższy czwartek  

o godz. 16.00 w kolegium odbędą się zajęcia kulinarne. Poprowadzi je szef 

kuchni i właściciel restauracji „Trattoria Mamma Mija”.  

 

9. Stowarzyszenie „Wiarygodni” zaprasza wszystkich, którzy chcą pogłębić 

swoją relację z Bogiem oraz niewierzących, którzy chcą doświadczyć 

działania żywego Boga, na Konferencję „Jesteście moimi przyjaciółmi, która 

odbędzie się w dniach 18-19 maja w Głogowie. Głoszącymi są ks. Waldemar 

Grzyb, ks. Robert Patro i ks. Tomasz Matyjaszczyk oraz świecki 

ewangelizator Marcin Zieliński. Rejestracji można dokonywać na 

stronie www.wiarygodni.org.  

 

http://www.wiarygodni.org/


 

W ramach konferencji w sobotę 18 maja o godz. 19.00 odbędzie 

się nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie dla wszystkich chętnych 

(bez konieczności rejestracji). Konferencja odbędzie się pod patronatem 

bp. Tadeusza Lityńskiego. Szczegóły na plakacie i w Internecie. 

 

10. Za tydzień Parafialny Zespół Caritas przeprowadzi zbiórkę do puszek dla 

ubogich rodzin z naszej parafii 

 

11. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.  

 

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

nabyć numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. 

 

13. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę! 

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, pokoju serca 

i odwagi podążania za Chrystusem Dobrym Pasterzem, który czyni życie 

spełnionym, radosnym i owocnym jak życie św. Mikołaja, patrona naszej 

wspólnoty parafialnej.  

 

14. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Janina Żołnowska, lat 88,  

z ul. Daszyńskiego, śp. Helena Koman, lat 80, z ul. Morcinka, śp. Magdalena 

Swędrowska, lat 25, z ul. Piotra Skargi, śp. Julian Iciek, lat 71,  

z ul. Wiśniowej, śp. Bożena Brzeżańska, lat 77, z ul. Moniuszki,  

śp. Jan Szpiczakowski, lat 71, z ul. Śniadeckich. Wieczny odpoczynek racz 

Im dać Panie… 


