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1. Dziś Niedziela Biblijna i III Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, od 

których rozpoczyna się Tydzień Biblijny pod hasłem „Niech zstąpi Duch 

Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”. Zachęcany do lektury i rozważania 

Pisma Świętego.  

 

2. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 11.00 dzieci przystąpią do I Komunii 

Świętej, a o godz. 15.00 będą modlić się podczas nabożeństwa majowego. Ze 

względu na I Komunię bardzo prosimy o uczestnictwo we Mszy św. 

w godzinach innych niż 11.00.  

 

3. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30, a w każdą 

niedzielę maja na Apele Maryjne w ruinach kościoła św. Mikołaja o godz. 

20.30. Na dzisiejszy Apel Maryjny szczególnie zapraszamy maturzystów, by 

modlić się o pomyślne zdanie egzaminów.  

 

4. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas pierwszych liceum, trzecich 

gimnazjum i ósmych podstawowych w poniedziałek o 18.30 w kościele. 

 

5. We wtorek, 8 maja, obchodzimy uroczystość św. Stanisława Biskupa 

i Męczennika. Podczas Mszy św. o godz. 7.00 i 18.00 będziemy modlić się 

o życie wieczne dla śp. ks. kan. Stanisława Jaworeckiego, długoletniego 

proboszcza naszej parafii. 

 

6. W czwartek i piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. od 17.00 

do 18.00. 

 

7. Ks. Proboszcz uda się z wizytą duszpasterską do chorych w piątek, 10 maja, 

a księża wikariusze według ustaleń z chorymi. 

  

8. Uroczystość I Rocznicy I Komunii Świętej odbędzie się w niedzielę, 

12 maja, o godz. 11.00. Zbiórka dzieci o godz. 10.30. Prosimy, aby dzieci 

przyszły w albach. Próba generalna przed uroczystością odbędzie się 

w środę, 8 maja o godz. 16.00. Spowiedź dla dzieci i rodziców w środę po 

próbie oraz w piątek, 10 maja, o godz. 17.00.  

 

9. Prosimy rodziców dzieci, które w tym roku będą obchodzić rocznicę, 

o przyjście do kościoła w sobotę, 11 maja, o godz. 9.00 i pomoc w sprzątaniu 

świątyni na niedzielną uroczystość.  

 

 



 

10.  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.  

 

11. Parafia św. Klemensa zaprasza na prelekcję dra Stanisława Bogaczewicza, 

pracownika IPN pt. "Odium fidei - walka z kościołem w rzeczywistości 

politycznej Polski Ludowej”, który odbędzie się 7 maja w Auli św. Gerarda. 

 

12.  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. 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. 

 

13. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.  

 

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

nabyć numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. 

 

15. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę! 

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, doświadczenia 

miłości Boga, radości płynącej z wiary i z przyjacielskiej więzi z Bogiem 

oraz opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej. 

 

16. W minionym tygodniu odeszli do wieczności śp. Jerzy Koszal, lat 76, z ul. 

Śniadeckich, śp. Ryszard Dydowicz, lat 77, z ul. Niedziałkowskiego. 

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie… 

 

 

 

 

http://www.wiarygodni.org/

