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Gościmy dzisiaj w naszej Parafii ks. Mikołaja Skowrona, kapłana pracującego na misjach na
Białorusi. Dziękujemy mu za jego świadectwo oraz polecamy jego posługę duszpasterską Opatrzności
Bożej. Po Mszy św. ks. Misjonarz będzie zbierał ofiary na potrzeby funkcjonowania misji.
Od poniedziałku rozpoczynają się rekolekcje dla uczniów SP nr 65, poprowadzone przez Ks. Pawła
Rybkę. Nauki dla uczniów klas 6-8 o godz. 8.00, dla uczniów klas 3-5 o godz. 9.40, a dla uczniów klas
0-2 o 10.50. Program umieszczony jest w gablotce i w szkole i na stronie parafii. Ks. Pawła, uczniów
i pracowników SP nr 65 polecamy naszym modlitwom.
W czwartek I czwartek miesiąca. o godz. 17.00 Msza św. w intencji powołań. Po Mszy św.
wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa o powołania. Po nabożeństwie spotkanie na
plebanii Stowarzyszenia Wspierania Powołań. W I piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. dla
uczniów klas IV i V od godz. 16.00, dla uczniów klas VI-VIII i gimnazjum od godz. 16.30, a od 17.30
dla licealistów i dla dorosłych. W sobotę I sobota miesiąca, o godz. 11.15 rozważanie i modlitwa
różańcowa. O godz. 12.00 Msza św. Fatimska. Ks. Wojciech i ks. Robert udają się z Komunią św. do
chorych, Ks. Paweł odwiedzi chorych w sobotę 13.04.
Ministrantów i lektorów zapraszamy na zbiórkę w sobotę 6.04 o godz. 9.00. W czwartek 4.04
spotkanie dla uczniów kl. III gimnazjum przed bierzmowaniem na Mszy św. o godz. 18.00.
Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15, Droga Krzyżowa w piątek dla dzieci o godz. 16.30, dla
dorosłych o godz. 17.30. Młodzież Oazowa zaprasza na Drogę Krzyżową z piękną oprawą muzyczną o
godz. 20.00. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Solcu Kuj. zaprasza na Misterium Męki
Pańskiej w sobotę 6.04 o godz. 19.30, początek na dworcu PKP.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o wspólnotach Cenacolo poświęconych młodzieży
uzależnionej, o roli młodych w Kościele oraz o wspólnocie św. Idziego. Do Przewodnika dołączono
książkę 5 min. z Bogiem. Rozważania na kwiecień, koszt 6 zł.
Kartki do spowiedzi wielkanocnej można odbierać w zakrystii lub Biurze Parafialnym. W przyszłym
tygodniu będziemy zbierali ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
Ks. Biskup Jan Tyrawa zaprasza wszystkich diecezjan za Uroczystość zakończenia Peregrynacji
Obrazu Matki Bożej w niedzielę 7.04 w Bazylice św. Wincentego a’Paulo o godz. 16.00. Po
uroczystościach Ks. Biskup zaprasza wszystkich na poczęstunek.
Zapraszamy do udziału Ekstremalnej Drodze Krzyżowej z Parafii św. Mikołaja do Parafii
Przemienienia Pańskiego w Opławcu w piątek 5.04. rozpoczęcie o godz. 21.00.
W minionym tygodniu zmarli: śp. Tadeusz Dragunowicz l. 67, zam. ul. GOPR 9, śp. Ryszard Adam l.
69, zam. ul. Witosa 5 oraz śp. Maria Mikołajun l. 67, zam. ul. Duboisa 1. Polećmy ich Miłosierdziu
Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie..…

