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1. Dzisiaj w naszej parafii podczas Mszy św. o godz. 9.30 i 11.00 dzieci
przystąpią w małych grupach do I Komunii Świętej. W związku z tym
bardzo prosimy o uczestnictwo we Mszy św. w godzinach innych niż
wymienione. Kolejne uroczystości I Komunii św. będą się odbywały
w wyznaczone soboty.
2. W poniedziałek, 3 maja, uroczystość NMP Królowej Polski i Święto
Konstytucji Trzeciego Maja. Msze św. według porządku niedzielnego.
3. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30. W niedziele
oraz w poniedziałkową uroczystość NMP Królowej Polski zapraszamy na
Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny o godz. 7.30 oraz na Apele
Maryjne o godz. 20.30. Na jutrzejszy Apel Maryjny szczególnie zapraszamy
maturzystów, by modlić się o pomyślne zdanie egzaminów.
4. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy we wtorek w godz.
od 17.00 do 18.00 (w ciszy), w czwartek i piątek w godz. od 17.00 do 18.00
oraz w sobotę w godz. od 7.30 do 10.00 (prowadzone przez poszczególne
wspólnoty).
5. We wtorek 4 maja obchodzimy wspomnienie św. Floriana. Pamiętajmy
w modlitwie o hutnikach i strażakach.
6. Spotkanie scholi dorosłych we wtorek po Mszy św. wieczornej.
7. Spotkania kandydatów do bierzmowania po Mszach św. wieczornych o godz.
18.45: w środę klas siódmych a w czwartek klas ósmych.
8. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Okazja do
spowiedzi w piątek podczas adoracji w godz. 17.00 do 18.00 oraz pół
godziny przed Mszami św.
9. W czwartek 6 maja święto św. Apostołów Filipa i Jakuba.
10.W sobotę, 8 maja, obchodzimy uroczystość św. Stanisława Biskupa
i Męczennika. Podczas Mszy św. o godz. 7.00 będziemy modlić się o życie
wieczne dla śp. ks. kan. Stanisława Jaworeckiego, długoletniego proboszcza
naszej parafii.

11.Na prośbę Ojca Świętego Franciszka, Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej
Ewangelizacji podjęła inicjatywę modlitewną o ustanie pandemii. Modlitwa
będzie sprawowana przez kolejnych 30 dni, w największych sanktuariach
maryjnych świata, począwszy od 1 maja br. W poniedziałek, 3 maja br.,
Kościół powszechny łączyć się będzie w modlitwie z Sanktuarium Matki
Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Kongregacja prosi, aby tego
dnia modlić się zwłaszcza za zakażonych i chorych na COVID-19.
12.W naszym kościele (łącznie z balkonami) może jednocześnie przebywać
55 osób, a od wtorku, 4 maja, ponownie 74 osoby. Obowiązuje nakaz
zakrywania ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego.
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 „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
15.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy łaski zdrowia, wytrwałości
w wierze, która nadaje życiu sens i perspektywę wieczną oraz opieki św.
Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.
16.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Maria Waszczuk, lat 73,
z ul. Wita Stwosza, śp. Franciszek Waszczuk, lat 75, z ul. Wita Stwosza,
śp. Janina Oleszczuk, lat 75, z ul. Budowlanych, śp. Jadwiga Kozłowska, lat
77, z ul. Lotników. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…

