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1. Dzisiaj również rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
W kaplicy bocznej jest wyłożona księga trzeźwości, do której można
wpisywać swoje zobowiązania do abstynencji od alkoholu.
2. W poniedziałek, 4 marca, podczas Mszy św. o godz. 18.00 zostanie
udzielony sakrament bierzmowania dorosłym kandydatom.
3. Próba scholii dorosłych w poniedziałek o godz.18.30 w kolegium.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do tej grupy.
4. W środę przypada Popielec, rozpoczęcie Wielkiego Postu. Msze św.
w naszym kościele będą odprawiane w tym dniu o godz. 6.30, 8.00, 9.30,
16.30, 18.00 i 19.30. Przypominamy, że w Środę Popielcową obowiązuje
post ścisły, tzn. jeden posiłek do syta i abstynencja od alkoholu. Taca
zbierana w tym dniu przeznaczona jest na Dom Księży Emerytów.
5. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym kościele będzie się odbywać
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. Na Drogę Krzyżową dla
młodzieży zapraszamy zwłaszcza kandydatów do bierzmowania.
W czasie tych nabożeństw zbierana będzie taca na wystrój kościoła na
uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
6. Nabożeństwo Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę
Wielkiego Postu o godz. 17.00.
7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Adoracja
Najświętszego Sakramentu w godz. 17.00-18.00. W czwartek będziemy
modlić́ się o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Do wspólnej
modlitwy zapraszamy Przyjaciół Paradyża, Margaretki, ministrantów
i lektorów wraz z rodzicami.
8. W piątek Dzień Kobiet. Pamiętajmy o kobietach w naszych modlitwach.
Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym
wzorem żony i matki.

9. Msza św. dla uczestników rejonowych rozgrywek Piłkarskiej Ligi
Ministranckiej w sobotę o godz. 9.00.
10.Serdecznie zapraszamy na autokarową pielgrzymkę do Sanktuarium św.
Józefa w Kaliszu w czwartek, 7 marca. Koszt 50 zł. Wyjazd o godz. 12.30
sprzed kolegium. Zapisy do wtorku. Prosimy też o potwierdzenie w zakrystii
udziału w pielgrzymce panów przygotowujących dekoracje świąteczne.
11.Peregrynacja Obrazu św. Józefa w naszej parafii rozpocznie się
w poniedziałek, 11 marca o godz. 17.45. Eucharystia z homilią o godz.
18.00, a po niej przerwa i poczęstunek w kolegium. O godz. 20.00
rozpocznie się blok ewangelizacyjno-modlitewny „Milczeć, walczyć,
kochać”, a w nim: katecheza o męskiej duchowości, świadectwa świeckich,
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. Zapraszamy wszystkich do modlitwy przy Obrazie św. Józefa do
godz. 15.00. Czuwanie modlitewne będą prowadziły poszczególne parafie
naszego dekanatu.
12.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła. Dziękujemy za przygotowanie ostatków dla Seniorów
i balu karnawałowego dla scholi i Oazy Dzieci Bożych.
13.W tym tygodniu wykonano drewniane podesty, które zamontowano
w miejsce krat przed prezbiterium. Obecnie trwają intensywne prace
remontowe południowej wieży. W tym tygodniu będą również prowadzone
prace remontowe przy wejściu do naszego Caritas, dlatego w najbliższą
środę Parafialny Caritas wyjątkowo będzie nieczynny.
14.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
15.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy pełni łask Bożych, serca
otwartego na działanie Boga, które pozwala wydawać dobre owoce oraz
opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.
16.W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:
śp. Natalia Jasiczek, lat 90, z ul. Obrońców Pokoju, śp. Gabor Buszko, lat 34,
z ul. Daszyńskiego, śp. Zdzisława Chudak, lat 75, z ul. Moniuszki. Wieczny
odpoczynek racz Im dać, Panie…

