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1. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza. Rozpoczynamy Tydzień Modlitw
o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego.
2. Spotkanie Kręgu Biblijnego w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.
3. Apostolat Maryjny zaprasza we wtorek na różaniec o godz. 8.30 i Mszę św.
o godz. 9.00, która będzie sprawowana w intencji osób, które do niego
należą.
4. W środę po Mszy wieczornej, jak każdego 28 dnia miesiąca, Nowenna
do św. Judy Tadeusza.
5. W czwartek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na czuwanie modlitewne
przed Najświętszym Sakramentem w intencji świętości kapłanów oraz
nowych powołań. Adoracja zakończy się Apelem Jasnogórskim o godz.
21.00. Tego dnia obchodzimy święto św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki
Europy.
6. 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).
7. Zmiana tajemnic różańcowych w sobotę 1 maja. O godz. 10.00 wspólny
różaniec, a o godz. 11.00 Msza św. Tego dnia przypada wspomnienie
św. Józefa Rzemieślnika, patrona ludzi pracy.
8. Zapraszamy w maju na nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30
(pierwsze nabożeństwo już w przyszłą sobotę), a w niedziele na Godzinki
ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny o godz. 7.30 oraz
na Apele Maryjne o godz. 20.30.
9. W przyszłą niedzielę, 2 maja, w naszej parafii podczas Mszy św. o godz.
9.30 i 11.00 dzieci przystąpią w małych grupach do I Komunii Świętej.
W związku z tym bardzo prosimy o uczestnictwo we Mszy św. w godzinach
innych niż 9.30 i 11.00. Kolejne uroczystości I Komunii św. będą się
odbywały w wyznaczone soboty.

10.W naszym kościele (łącznie z balkonami) może jednocześnie przebywać
55 osób. 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. Dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie Tygodnia Biblijnego
w naszej parafii. Dziękujemy również osobom biorącym udział w budowie
Domku Zielarza na kościelnym dziedzińcu.
12.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
13.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, pokoju serca
i odwagi podążania za Chrystusem Dobrym Pasterzem, który czyni życie
spełnionym, radosnym i owocnym jak życie św. Mikołaja, patrona naszej
wspólnoty parafialnej.
14.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Eugenia Gerałtowska, lat
89, z ul. Piastowskiej, śp. Stanisława Woronowska, lat 86, z ul. Witosa,
śp. Helena Szyca, lat 92, z ul. Morcinka, śp. Zofia Frydrych, lat 89,
z ul. Daszyńskiego, śp. Zdzisław Stachak, lat 67, z ul. Sienkiewicza,
śp. Cecylia Bernat, lat 83, z ul. Niedziałkowskiego, śp. Ryszard Basara,
lat 83, z ul. Niedziałkowskiego, śp. Maria Hejmej, lat 80,
z ul. Niedziałkowskiego, śp. Janina Fiszer, lat 75, z ul. Listopadowej,
śp. Elżbieta Grześkowiak, lat 75, z ul. Daszyńskiego. Wieczny odpoczynek
racz Im dać, Panie…

