
 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

VII Niedziela Zwykła 
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1. Serdecznie zapraszamy na autokarową pielgrzymkę do Sanktuarium 

św. Józefa w Kaliszu. Koszt 50 zł. Wyjazd w czwartek, 7 marca, o godz. 

12.30 sprzed kolegium. 

 

2. Peregrynacja obrazu św. Józefa odbędzie się w naszej parafii w poniedziałek, 

11 marca. 

 

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

 

4. Msza św. w intencji ks. Aleksandra Walkowiaka z okazji imienin we wtorek 

o godz. 9.00. Zapraszamy na wspólną modlitwę, a Solenizantowi już dziś 

składamy serdeczne życzenia pełni łask Bożych i mocy ducha. 

 

5. Spotkanie Apostolatu Maryjnego w środę, 27 lutego, po Mszy św. o godz. 

9.00. Wcześniej, o godz. 8.30, różaniec. 

 

6. Parafialny Klub Seniora „U Mikołaja” serdecznie zaprasza panie i panów 

60+ na OSTATKI, które odbędą się w tłusty czwartek, 28 lutego, o godz. 

16.00 w kolegium. W programie m.in. słodki poczęstunek i śpiew piosenek 

biesiadnych. 

 

7. W czwartek, 28 lutego, po wieczornej Mszy św. odbędzie się nabożeństwo 

ku czci św. Judy Tadeusza, patrona w sprawach trudnych i beznadziejnych. 

Prosimy składać kartki z intencjami w skrzynce umieszczonej w kaplicy. 

Zostaną one odczytane podczas czwartkowego nabożeństwa. 

 

8. Spotkanie katechetów w czwartek o godz. 19.00 w kolegium. 

 

9. W tym tygodniu pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek 

adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. od 17.00 do 18.00 i okazja do 

spowiedzi. Zachęcamy do praktykowania pierwszych piątków miesiąca. 

 

10. Odwiedziny duszpasterskie chorych według ustalonego porządku w piątek 

i sobotę od godz. 8.00.  

 

 



 

11.  Zmiana tajemnic różańcowych w sobotę̨, 2 marca. O godz. 10.00 

nabożeństwo pierwszej soboty, a po nim – o godz. 11.00 – Msza św.  

 

12. Przypominamy o możliwości przekazania 1% podatku na Caritas Diecezji 

Zielonogórsko-Gorzowskiej. Przy wyjściu można wziąć ulotkę informacyjną. 

 

13. Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i o wzrost miłości małżonków 

w czwartek, 28 lutego, o godz. 18.30 w kościele pw. św. Klemensa. 

 

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

nabyć egzemplarze „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. 

 

15. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła. Dziękujemy też za pomoc w sprzątaniu remontowanych 

pomieszczeń w kolegium. W minionym tygodniu rozpoczął się montaż 

oświetlenia w tych pomieszczeniach oraz remont kancelarii parafialnej. 

 

16. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę! 

Solenizantom i Jubilatom najbliższych dni życzymy doświadczenia Bożej 

łaski i miłości, serca szlachetnego i zdolnego do czynienia dobra nawet 

nieprzyjaciołom oraz opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty 

parafialnej. 

 

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

śp. Józef Piłat, lat 79, z ul. Żwirki i Wigury, śp. Marian Kwasiborski, lat 90, 

z ul. Sienkiewicza, śp. Zygmunt Snitko, lat 79, z ul. Armii Krajowej. 

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie... 


