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1. Zapraszamy na Apel Maryjny w każdą niedzielę maja o godz. 20.30, a także
na nabożeństwa majowe w naszym kościele codziennie o godz. 17.30.
2. Przy wyjściu z kościoła prowadzona jest dziś zbiórka do puszek na obudowę
domu parafialnego w Jakubowie.
3. Spotkanie scholi dorosłych w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.
4. Msza św. z nabożeństwem do świętego o. Pio we wtorek o godz. 18.00.
Zapraszamy do udziału w modlitwie oraz do wpisywania próśb
i podziękowań do księgi intencji wyłożonej przy relikwiach Świętego.
5. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy we wtorek i piątek
w godz. od 17.00 do 18.00 oraz w sobotę w godz. od 7.30 do 10.00.
6. W sobotę, 22 maja, wspomnienie św. Rity. Zapraszamy na Mszę św. o godz.
18.00 z nabożeństwem do św. Rity. Prosimy o przyniesienie róż, które
zostaną poświęcone w czasie liturgii.
7. Zapraszamy w najbliższą sobotę na Akatyst ku czci Ducha Świętego o godz.
20.00.
8. W przyszłą niedzielę nawiedzą nasze miasto relikwie św. Andrzeja Apostoła,
pierwszego ucznia powołanego przez Chrystusa, który obecny był
w Wieczerniku w dzień Zesłania Ducha Świętego. Przy relikwiach będzie
można się pomodlić w Parafii Miłosierdzia Bożego podczas Mszy świętych,
a o godz. 16.00 Ksiądz Proboszcz zaprasza na Wieczernik Ducha Świętego –
modlitwę uwielbienia z błogosławieństwem relikwiami św. Andrzeja,
patrona małżeństw, osób powołanych i rybaków.
9. Biura i Koła Radia Maryja działające w diecezji proszą o udzielenie wsparcia
fundacji Lux Veritatis w związku z wymierzonymi przeciw nim działaniami
organizacji Watchdog Polska. Wsparcia można udzielić podpisując
i wysyłając list do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst listu można
znaleźć się na stronie internetowej Radia Maryja.

10.W naszym kościele (łącznie z balkonami) może jednocześnie przebywać
74 osoby. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz zachowanie
dystansu społecznego.
11.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
12.Z radością informujemy, że do naszego kościoła wróciły odrestaurowane
dwie kolejne stacje drogi krzyżowej: stacja III – „Pierwszy upadek pod
krzyżem” i XI – „Jezus do krzyża przybity”. Kolejne obrazy są aktualnie
restaurowane. Dziękujemy osobom, które pokryły koszt renowacji. W miarę
posiadanych środków będziemy odnawiać pozostałe stacje.
13.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
14.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, wewnętrznej siły,
którą daje wiara, tęsknoty za niebem i opieki św. Mikołaja, patrona naszej
wspólnoty parafialnej.
15.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Hieronim Apolinarski, lat
66, z ul. Wita Stwosza, śp. Stefan Szulc, lat 91, z ul. Moniuszki, śp. Helena
Grech, lat 82, z ul. Daszyńskiego, śp. Antoni Czestkowski, lat 64,
z ul. Niedziałkowskiego, śp. Zdzisław Szyszkowski, lat 70, z ul.
Garncarskiej. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…

