
 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

5 Niedziela Wielkanocna 

19.05.2019 r. 

 

 
 

1. 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. W przyszłą niedzielę 

Apel Maryjny poprowadzi Duszpasterstwo Nauczycieli i Pracowników 

Oświaty. 

 

2. Parafialny Zespół Caritas przeprowadza dziś zbiórkę do puszek dla ubogich 

rodzin z naszej parafii. 

 

3. Próba scholi dorosłych w poniedziałek o godz. 18.30 w kolegium. 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do tej grupy.  

 

4. Msza św. z nabożeństwem do świętego o. Pio we wtorek o godz. 18.00. 

Zapraszamy do udziału w modlitwie oraz do wpisywania próśb 

i podziękowań do księgi intencji wyłożonej przy relikwiach Świętego.  
 

5. W środę, 22 maja, wspomnienie św. Rity. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 

18.00 z nabożeństwem do św. Rity. Prosimy o przyniesienie róż, które 

zostaną poświęcone w czasie liturgii. 

 

6. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas 7 szkoły podstawowej 

w czwartek o godz. 18.45 (po wieczornej Mszy św.) w kościele.  

 

7. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej 

od godz. 17.00. 

 

8. Święcenia kapłańskie w Zielonogórskiej Konkatedrze w sobotę 

o godz. 10.00. Pamiętajmy w naszych modlitwach o tych, którzy zostaną 

wyświęceni na kapłanów, aby całym sercem przylgnęli do Chrystusa 

i świadczyli o Nim swoim życiem. 
 

9. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka na powstające w naszym mieście 

hospicjum, w którym osoby ciężko będą objęte wieloaspektową opieką 

oznaczającą przede wszystkim walkę z bólem, zapewnienie komfortu 

i wsparcia zarówno chorym, jak i ich bliskim. 

 

 

 



 

10. W przyszłą niedzielę obchodzimy również Dzień Matki. Nie zapomnijmy 

wyrazić wdzięczności naszym Mamom i otoczmy je w tym dniu szczególną 

modlitwą. Dla żyjących Mam prośmy o potrzebne łaski, a dla zmarłych o dar 

życia wiecznego. 

 

11. Parafialny Klub Seniora organizuje wyjazd na majówkę do Nadleśnictwa 

Sława Śląska w czwartek 23 maja. Wyjazd o godz. 8.00 spod kolegium. 

Organizowana jest także pielgrzymko-wycieczka do Gniezna i Biskupina 

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

w zakrystii. 

 

12. Organizujemy wyjazd do Rokitna na odbywające się 16 czerwca 

Uroczystości Patronki Diecezji – NMP z Rokitna. 

 

13. Peregrynacja Obrazu św. Józefa w Grodowcu w środę, 29 maja o godz. 

17.45. Eucharystia z homilią o godz. 18.00, a po niej przerwa i poczęstunek. 

O godz. 20.00 rozpocznie się blok ewangelizacyjno-modlitewny „Milczeć, 

walczyć, kochać”, a w nim katecheza o męskiej duchowości, świadectwa 

świeckich, modlitwa w intencji mężczyzn i adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

 

14. Zapraszamy na oazy wakacyjne. Szczegółowe informacje w zakrystii. 

 

15. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości. 

 

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

nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”. 

 

17. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę! 

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy łaski zdrowia, wytrwałości 

w wierze, która nadaje życiu sens i perspektywę wieczną oraz opieki św. 

Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej. 

 

18. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Aleksander Jamrozik, 

lat 86, z ul. Prusa, śp. Danuta Drożdż, lat 66, z ul. Moniuszki. Wieczny 

odpoczynek racz Im dać, Panie… 


