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1. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym dziś
o godz. 17.00.
2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu: dla
dorosłych o godz. 8.30 i 17.30, dla dzieci o godz. 16.30, a dla młodzieży
o godz. 18.40. Do udziału w Drodze Krzyżowej dla młodzieży zapraszamy
zwłaszcza kandydatów do bierzmowania.
W czasie nabożeństw zbierana będzie taca na wystrój kościoła
na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
3. W czasie Wielkiego Postu na adorację Najświętszego Sakramentu
zapraszamy we wtorek w godz. od 17.00 do 18.00 (w ciszy) oraz w środę
w godz. od 17.00 do 18.00 i w sobotę w godz. od 7.30 do 10.00 (prowadzone
przez poszczególne wspólnoty).
4. W poniedziałek obchodzimy święto Katedry Świętego Piotra.
5. Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii
Świętej we wtorek w kościele po Mszy wieczornej, tj. ok. godz. 18.30.
6. Serdecznie zapraszamy na katechezy wielkopostne o Mszy św. w każdy
czwartek o 18.30. Temat pierwszej katechezy – „W jaki sposób przygotować
się do udziału w Eucharystii – obrzędy wstępne Mszy Świętej”.
7. W piątek 26 lutego o godz. 9.00 Msza św. w intencji Apostolatu Maryjnego.
8. Miło nam poinformować, że do naszego kościoła wróciły odrestaurowane
dwie kolejne stacje drogi krzyżowej. To stacja IV – „Pan Jezus spotyka
swoją Matkę” i stacja VI – „Weronika ociera twarz Jezusowi”. Dwie kolejne
są aktualnie restaurowane. Dziękujemy osobom, które pokryły koszt
renowacji. W miarę posiadanych środków będziemy odnawiać pozostałe
stacje.
9. Od dzisiaj w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej wystawiony jest kosz,
do którego można składać produkty spożywcze dla podopiecznych
Parafialnego Zespołu Caritas. Można również wesprzeć najuboższych,
składając ofiarę do skarbonki Caritas.

10. W przyszłą niedzielę po Mszy wieczornej nabożeństwo do św. Judy

Tadeusza. Prosimy, aby w skrzynce umieszczonej w kaplicy Świętego
składać kartki z intencjami. Zostaną one odczytane podczas niedzielnego
nabożeństwa.
11.Za tydzień przeprowadzimy również zbiórkę do puszek na cele misyjne.
12.W poniedziałek, 1 marca, podczas Mszy św. o godz. 18.00 zostanie
udzielony sakrament bierzmowania dorosłym kandydatom.
13.W przyszłą niedzielę do naszego kościoła zostanie przywieziona ikona
Krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, który peregrynuje po diecezjach
naszego kraju w ramach 40. rocznicy powstania Krucjaty. Zachęcamy tego
dnia do szczególnej modlitwy o wyzwolenie ludzi od wszelkich uzależnień.
14.Informujemy, że rekolekcje parafialne odbędą się w dniach 14-17 marca.
15.Przygotowywane są nowe trasy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, która
wyruszy z naszej parafii w piątek 26 marca. Szczegóły wkrótce na naszej
stronie internetowej.
16.Kurs przedmałżeński w Parafii św. Klemensa odbędzie się w dniach 21-27
marca.
17.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć nowe numery „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa
Niedzielnego”. Parafialny Zespół Caritas rozprowadza świece wielkanocne
w cenie 15 zł.
18. Przypominamy o możliwości przekazania 1% podatku na Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej. Szczegóły na plakacie umieszczonym na tablicy
ogłoszeń.
19.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia polecamy opiece św. Mikołaja,
patrona naszej wspólnoty parafialnej. Niech nasz św. Patron wyprosi łaskę
zdrowia oraz silną wiarę, która daje radość, pomaga przezwyciężać pokusy
i dzielić się dobrem z innymi.
20.W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:
śp. Anna Homa, lat 88, z ul. Armii Krajowej, śp. Edward Kłos, lat 65, z ul.
Obrońców Pokoju. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

