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1. Rozpoczynamy dziś w parafii rekolekcje wielkopostne, którym będzie
przewodniczył ks. Grzegorz Mikołajczyk, sekretarz biskupa diecezjalnego.
Bardzo serdecznie witamy Cię, Księże, w naszej wspólnocie parafialnej,
zapewniamy o modlitwie i życzymy potrzebnych łask na czas głoszenia
Słowa Bożego.
Nauki rekolekcyjne będą głoszone od poniedziałku do środy w czasie
Mszy św. o godz. 8.00, 10.00, 18.00 i 19.30 (w czasie rekolekcji nie będzie
Mszy św. o godz. 7.00). W poniedziałek (1.04.) o godz.19.00 w kolegium
zostanie wygłoszona konferencja dla rodziców dzieci przygotowujących się
do I Komunii Świętej. Spowiedź odbędzie się w środę. Program rekolekcji
umieszczony jest na plakacie.
2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu – dla
dorosłych o godz. 8.30 i 17.30, dla dzieci o godz. 16.30. W najbliższy piątek
nie będzie Drogi Krzyżowej o godz. 18.30, dlatego że o godz. 19.30
odbędzie się Droga Krzyżowa w miejskiej fosie. Wszystkich serdecznie
zapraszamy do wzięcia w niej udziału. Rozpoczęcie nabożeństwa
na schodach wiodących do fosy, a zakończenie w ruinach kościoła
św. Mikołaja. Rozważania będą prowadzone przez nauczycieli
i pracowników oświaty.
3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W czwartek na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy ministrantów, lektorów
i ich rodziców oraz Wspólnotę Przyjaciół Paradyża i Wspólnotę Margaretek.
Wcześniej – od godz. 17.00 – będziemy modlić się w intencji nowych
powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.
4. Spotkanie zespołu przygotowującego dekoracje świąteczną w czwartek
o godz. 18.30.
5. Odwiedziny duszpasterskie chorych według ustalonego porządku w piątek
i sobotę od godz. 8.00.
6. Zmiana tajemnic różańcowych w sobotę, 6 kwietnia. O godz. 10.00
nabożeństwo pierwszej soboty, a po nim – o godz. 11.00 – Msza św.

7. Zostały przygotowane trasy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Uczestnicy
wyruszą z naszego kościoła w piątek, 12 kwietnia, po Mszy św. o godz.
20.00. Pierwsza trasa – „Św. Mikołaja” liczy 47 km, a druga – „Miłosierdzia
Bożego” – 45 km. Szczegóły na naszej stronie internetowej, a zapisy
na stronie www.edk.org.pl.
8. Klub Seniora „U Mikołaja” zaprasza na pielgrzymko-wycieczkę do Pragi
w czwartek, 11 kwietnia. Koszt 140 zł. Szczegóły programu na tablicy
ogłoszeń i na naszej stronie internetowej.
9. Zapraszamy na wyjazd do Poznania na Misterium Męki Pańskiej w sobotę,
13 kwietnia. Koszt 30 zł. Zapisy w zakrystii. Wyjazd sprzed kolegium
o godz. 16.30.
10.Klub Seniora „U Mikołaja” zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału
w Konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Szczegóły na plakacie
i na naszej stronie internetowej.
11.W przyszłą niedziele Klub Seniora będzie rozprowadzał własnoręcznie
wykonane palmy wielkanocne. Zachęcamy do zakupu.
12.Parafialny Zespół Caritas rozprowadza świece na stół wielkanocny, z których
dochód będzie przeznaczony na długofalową pomoc konkretnym rodzinom
w Syrii. Koszt świecy 15 zł.
13.W kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej wystawiony jest kosz, do którego
można składać produkty żywnościowe i środki czystości, które zostaną
przekazane ubogim z naszej parafii.
14.Za tydzień przeprowadzimy zbiórkę do puszki na kwiaty do Bożego Grobu.
15.Rekolekcje Szkoły Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji odbędą się
w parafii św. Klemensa od piątku do niedzieli. Szczegóły na plakacie.
16.W sobotę odbędzie się Piesza Pielgrzymka Szlakiem św. Jakuba do źródła
św. Jakuba w Jakubowie. Wyjście o godz. 7.30 z Kolegiaty. O godz. 13.00
Msza św. w Sanktuarium.
17.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
18.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”, a także modlitewniki
do św. Józefa.

19.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 i wiarę, która pozwala żyć w prawdzie, rozpoznawać w Bogu
dobrego Ojca i pełnić dobre czyny.
20.W minionym tygodniu odeszli do wieczności śp. Cezary Mysiak, lat 55,
z ul. Armii Krajowej, śp. Irena Rudnicka, lat 54, z ul. Spadzistej,
śp. Eugeniusz Kupaj, lat 68, z ul. Lotników, śp. Jan Wasiak, lat 69,
z ul. Armii Krajowej. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…

