OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV Niedziela Wielkanocna
22.04.2018 r.
1. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza. Rozpoczynamy Tydzień Modlitw
o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. Dziś również dzień
imienin ks. Łukasza. Pamiętajmy o Nim w modlitwie i prośmy dla Niego
o ciągłe wzrastanie w wierze i łaski potrzebne do realizacji kapłańskiej
posługi na wzór Chrystusa, Dobrego Pasterza.
2. Uroczystość św. Wojciecha, głównego Patrona Polski, w poniedziałek
23 kwietnia. Msze św. o godz. 7.00, 9.00 i 18.00.
3. Kandydatów do bierzmowania z klas pierwszych szkół średnich zapraszamy
w środę na Mszę św. o godz. 18.00, a następnie na spotkanie formacyjne.
4. Zapraszamy panów, którzy pomagali w wykonaniu świątecznych dekoracji
w kościele, w środę na Mszę św. o godz. 18.00, a następnie na braterskie
spotkanie.
5. Zapraszamy na kolejną Katechezę Wielkanocną w środę o godz. 18.45 w sali
kolegium.
6. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. od 17.00 do 18.00.
7. W sobotę, 28 kwietnia, po Mszy św. wieczornej nabożeństwo ku czci
św. Judy Tadeusza, patrona w sprawach trudnych i beznadziejnych. Prosimy,
aby w skrzynce umieszczonej w kaplicy składać kartki z intencjami. Zostaną
one odczytane podczas nabożeństwa.
8. Społeczny Komitet Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości
zaprasza na Mszę św. w intencji Ojczyzny w następną niedzielę o godz.
12.30 w kościele św. Klemensa. Po Mszy św. wykład Krzysztofa Łagojdy
z Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegóły na plakatach.
9. W przyszły poniedziałek, 30 kwietnia, odbędzie się Nocna Pielgrzymka do
Grodowca. Wyjście o północy sprzed kościoła NMP Królowej Polski. Msza
św. w Grodowcu o godz. 6.00.

10.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
11.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
12.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, pokoju serca
i odwagi podążania za Chrystusem Dobrym Pasterzem, który czyni życie
spełnionym, radosnym i owocnym jak życie św. Mikołaja, patrona naszej
wspólnoty parafialnej.
13.W tym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Bogdan Grabara, lat 69,
z ul. Budowlanych, śp. Maria Gut, lat 95, z ul. Lotników, śp. Janusz
Ciechanowicz, lat 57, z ul. Budowlanych, śp. Irena Ejsmont, lat 90,
z pl. Solnego. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…

