OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II Niedziela Wielkanocna
11.04.2021 r.
1. Dziś Niedziela Miłosierdzia. Po Mszach św. zbiórka do puszek
na działalność Caritas Diecezjalnej. Dziś Caritas obchodzi swoje święto
patronalne. W imieniu wszystkich księży pracujących w naszej parafii
dziękuję członkom Parafialnego Zespołu Caritas za ich całoroczną pracę,
ofiarność i zaangażowanie w pomoc potrzebującym. Dziękujemy też
wolontariuszom i darczyńcom, którzy wspierają działania Zespołu.
2. Msza św. w intencji maturzystów połączona z aktem zawierzenia Matce
Bożej dziś o godz. 9.30.
3. Dziś po Mszy św. o godz. 12.30 do 15.00 adoracja Najświętszego
Sakramentu. O godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
4. W poniedziałek 5 kwietnia 2021 r. w szpitalu w Legnicy, w 88. roku życia
i 52. roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę ks. kanonik
Aleksander Walkowiak, emerytowany kapłan naszej diecezji. Msza św.
pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa w poniedziałek
12 kwietnia br. o godz. 11.00 w Kolegiacie. Od godz. 10.00 modlitwy przy
trumnie. Bezpośrednio po Mszy św. przejazd na cmentarz w Grodźcu Małym
i ostatnie pożegnanie zmarłego Kapłana.
Msza św. w intencji śp. ks. Aleksandra Walkowiaka w naszym kościele
zostanie odprawiona w przyszłą niedzielę (18 kwietnia) o godz. 8.00.
5. Spotkanie Kręgu Biblijnego w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.
6. Spotkanie przedstawicieli rodziców dzieci komunijnych w poniedziałek
po Mszy wieczornej.
7. We wtorek o godz. 18.00 Msza św. w intencji pomordowanych w Katyniu.
8. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy we wtorek w godz.
od 17.00 do 18.00 (w ciszy), w piątek w godz. od 17.00 do 18.00 i w sobotę
w godz. od 7.30 do 10.00 (prowadzone przez poszczególne wspólnoty).
9. W środę obchodzimy święto Chrztu Polski. Święto ma na celu upamiętnienie
chrztu Polski w 966 r. Uczcijmy to święto poprzez wywieszenie flag.
10.Nauki przedchrzcielne dla rodziców i rodziców chrzestnych w piątek i sobotę
po Mszy wieczornej.

11.W związku z tym, że w tym miesiącu pierwsza sobota była Wielką Sobotą
i nie odbyła się zmiana tajemnic Żywego Różańca prosimy o odmawianie
w kwietniu tej samej tajemnicy co w marcu. Intencja papieska na kwiecień
brzmi następująco: „Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie,
walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych,
a nawet w przeżywających kryzys demokracjach”.
12.Do parafii dotarły – w ramach rządowego programu – maseczki i inne środki
ochrony. Są one rozprowadzane przez Parafialny Zespół Caritas.
13.Odbywa się rekrutacja do Katolickiego Niepublicznego Przedszkola „BOŻY
DOMEK” św. Klemensa Hofbauera. Szczegóły na plakacie i w parafii
pw. św. Klemensa.
14.Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie
jest obowiązkowy. Obowiązkową oraz najbardziej wygodną i bezpieczną
metodą jest samospis internetowy. Wypełnienie formularza zabiera ok. 15-20
minut. Informacje i formularz na stronie: www.spis.gov.pl. W sytuacji braku
możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można to zrobić pod
numerem infolinii 22 279 99 99 lub w Urzędzie Gminy. Z mieszkańcami
mogą kontaktować się także rachmistrzowie spisowi – telefonicznie lub
osobiście. Ich dane z identyfikatora można zweryfikować przez infolinię,
na stronie spis.gov.pl i stronach urzędów statystycznych.
15.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
16.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
17.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, wiary, radości
i prostoty serca, która w Chrystusie rozpoznaje Pana i Boga, a także opieki
św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.
18.W ostatnim czasie odeszli do wieczności: śp. Adam Wasilczuk, lat 85, z ul.
Listopadowej, śp. Kazimierz Kaczmarek, lat 66, z ul. Sienkiewicza, śp. Jan
Morgiel, lat 73, z ul. Niedziałkowskiego, śp. Wacław Mazuro, lat 68, z ul.
Armii Krajowej, śp. Tomasz Fusiński, lat 49, z ul. Daszyńskiego, śp. Barbara
Pięta, lat 74, z ul. Śniadeckich, śp. Zuzanna Wawrzyniak, lat 93, z ul.
Morcinka, śp. Aleksander Sztajer, lat 86, z ul. Budowlanych, śp. Grażyna
Horbas, lat 80, z ul. Prusa, śp. Józef Beck, lat 74, z ul. Tenisowej. Wieczny
odpoczynek racz Im dać, Panie…

