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1. Czuwanie Fatimskie w Grodowcu w poniedziałek 13 września od godz.
19.00.
2. We wtorek święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Adoracja Krzyża
od godz.17.00.
3. W środę wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Adoracja Najświętszego
Sakramentu w intencji Ojczyzny od godz. 15.00 do 18.00.
4. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy także w piątek od godz.
17.00 do 18.00, a w sobotę od godz. 7.30 do 10.00.
5. W czwartek po Mszy wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego. Modlitwa
i refleksja tym razem dotyczyć będzie biblijnego opisu stworzenia świata.
Wspólnota zaprasza wszystkich chętnych do udziału w spotkaniach.
Z owoców rozważań Słowa Bożego można skorzystać również poprzez
broszury, które są wyłożone z tyłu za ławkami, a w których można
przeczytać ciekawostki biblijne oraz słowo na niedzielę wraz z medytacją
(teksty te są dostępne również na Facebooku naszej parafii).
6. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas ósmych w czwartek o godz.
18.30 w kościele.
7. Parafialny Klub Seniora zaprasza do członkostwa w powstającym chórze
seniorów. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w czwartek o godz. 16.00
w kolegium. Tuż po nim, o godz. 16.30, rozpocznie się bezpłatna gimnastyka
usprawniająca dla seniorów. Klub organizuje również – w poniedziałek
11 października – wyjazd do Henrykowa (tam zwiedzanie kościoła
i klasztoru pocysterskiego) oraz do Kamieńca Ząbkowickiego, gdzie znajduje
się pałac Marianny Orańskiej. Koszt 90 zł (z obiadem). Zapisy w zakrystii
i kawiarni.
8. Spotkanie Oazy w piątek po Mszy wieczornej. Zapraszamy na nie młodzież,
a szczególnie kandydatów do bierzmowania.
9. Nauki przedchrzcielne dla rodziców i rodziców chrzestnych w piątek i sobotę
po Mszy wieczornej w kolegium.

10.Zapraszamy dzieci ze szkoły podstawowej na spotkania Oazy Dzieci Bożych
i na próby scholi dziecięcej w soboty o godz. 10.00.
11.W sobotę 18 września wspominamy św. Stanisława Kostkę, patrona dzieci
i młodzieży, dlatego na Mszę św. o godz.18.00 w sposób szczególny
zapraszamy właśnie dzieci i młodzież. Będziemy się wówczas modlić także
w intencji Pana Organisty z okazji imienin. Dziękuję również za modlitewną
pamięć o mnie tego dnia.
12.Koło Sybiraków zaprasza w piątek 17 września o godz. 11.00, na Mszę św.
na cmentarzu przy kościele św. Maksymiliana Kolbe, a następnie
na uroczystość patriotyczną.
13.Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych (od 21. roku życia)
rozpocznie się w niedzielę 19 września Mszą św. o godz. 18.00.
14.Kurs przedmałżeński w naszej parafii rozpocznie się w niedzielę 26 września
o godz. 18.00. Nauki będą się odbywać się od poniedziałku do piątku o godz.
19.00.
15.Dziękczynienie za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego – Kalwaria
Rokitniańska, odbędzie się w Rokitnie 18 września. Szczegóły na plakacie.
16.W sobotę 25 września organizujemy wyjazd na Diecezjalną Pielgrzymkę
Mężczyzn
do
Sanktuarium
Pierwszych
Męczenników
Polski
w Międzyrzeczu. Zapisy w zakrystii.
17.W przyszłą niedzielę po Mszach św. Parafialny Zespół Caritas będzie
przyjmował datki dla najbardziej potrzebujących.
18. Można już zamawiać intencje Mszy św. na rok 2022. Modlitwa w rocznice

ślubu czy też w różnych potrzebach naszych lub naszych bliskich czy
za zmarłych z naszych rodzin jest najwspanialszym darem duchowym dla
tych, których polecamy Bogu podczas Eucharystii. Msze św. można
zamawiać w zakrystii i kancelarii parafialnej.
19.Przypominamy, że osoby przebywające w kościele mają obowiązek
zakrywania ust i nosa.
20.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
21.Kawiarnia „U Mikołaja” zaprasza dzisiaj na ciasto „Ptasie mleczko” oraz
na kawę i herbatę.
22.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.

23.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, pokoju i radości
serca, doświadczenia wielkości miłości Boga, a także opieki św. Mikołaja,
patrona naszej wspólnoty parafialnej.
24.W minionym tygodniu z naszej parafii odeszli do wieczności: śp. Krystyna
Swojnóg, lat 63, z ul. Sienkiewicza, śp. Jadwiga Adamowska, lat 69, z ul.
Daszyńskiego, śp. Andrzej Bernaś, lat 75, z ul. Śniadeckich. Wieczny
odpoczynek racz Im dać, Panie...

