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1. Dziś Niedziela Biblijna i V Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego,
od których rozpoczyna się Tydzień Biblijny pod hasłem: Jam jest chleb
życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy,
nigdy pragnąć nie będzie (J 6, 35).
2. Z okazji Tygodnia Biblijnego zachęcamy do lektury i rozważania Słowa
Bożego.


W tygodniu przed każdą Mszą Świętą, z tyłu za ławkami będą
przygotowane teksty z Ewangelią na dany dzień wraz z rozważaniem
i treściami do medytacji.



W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszamy do wspólnotowej medytacji
Słowa Bożego przed Najświętszym Sakramentem.



W środę o godz. 17.00 zapraszamy na Celebrację Słowa Bożego –
nabożeństwo, podczas którego czytając teksty biblijne, będziemy
rozważać tajemnicę Eucharystii jako sakramentu miłości.

W piątek po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na Drogę Światła. Jest
to nabożeństwo przypominające formą Drogę Krzyżową, w którym
będziemy
rozważać
najważniejsze
wydarzenia
biblijne
od Zmartwychwstania do Zesłania Ducha Świętego. Prosimy o zabranie
ze sobą świec.
3. 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).


4. Spotkanie przedstawicieli rodziców dzieci komunijnych w poniedziałek
w kościele po Mszy wieczornej.
5. W czwartek ks. Łukasz obchodzi imieniny. Msza św. w jego intencji będzie
sprawowana o godz. 18.00.
6. W piątek uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika – głównego
patrona Polski. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych.

7. Czuwanie modlitewne dla młodzieży „Spotkać Zmartwychwstałego”
rozpocznie się w kościele NMP Królowej Polski w sobotę Mszą św. o godz.
18.30. Po Eucharystii Droga Światła i muzyczne uwielbienie z zespołem Full
of Grace.
8. Studium nad Małżeństwem i Rodziną w sobotę 24 kwietnia w Zielonej
Górze. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.45 w kaplicy przy kościele
pw. Ducha Świętego. Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie chęci
uczestnictwa za pomocą elektronicznego formularza na stronie
www.dlarodziny.zg.pl.
9. Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie
jest obowiązkowy. Najbardziej wygodną i bezpieczną metodą jest samospis
internetowy. 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 na stronach urzędów statystycznych.
10.W trzecią niedzielę miesiąca po każdej Mszy św. Parafialny Zespół Caritas
zwyczajowo przeprowadzał zbiórkę na najbardziej potrzebujących. Dziś
datki dla najuboższych można złożyć do skarbonki z logo Caritas
przymocowanej do ostatniej ławki.
11.W naszym kościele (łącznie z balkonami) może jednocześnie przebywać
55 osób. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz zachowanie dystansu
społecznego.
12.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
13.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
14.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, doświadczenia
miłości Boga, radości płynącej z wiary i głębokiej więzi z Bogiem oraz
opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.
15.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Irena Domino, lat 91, z ul.
Armii Krajowej, śp. Genowefa Katarzyńska, lat 84, z ul. Obrońców Pokoju,
śp. Stefan Kalarusz, lat 92, z ul. Piaskowej, śp. Zbigniew Broda, lat 73, z ul.
Rynek, śp. Józef Komisarz, lat 75, z ul. Armii Krajowej. Wieczny odpoczynek
racz Im dać, Panie…

