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Rozpoczynamy dzisiaj Rekolekcje Parafialne, które w tym roku poprowadzi ks. dr Paweł Hoppe,
ojciec duchowny naszego Seminarium. W poniedziałek, wtorek i środę Msze św. o godz. 10.00, 17.00
i 18.00, o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia. Codziennie o godz. 9.30 będziemy modlić się na
Różańcu. W poniedziałek o godz. 19.00 nauka stanowa dla Kobiet, we wtorek o godz. 19.00 dla
Mężczyzn, a środę o godz. 19.00 dla młodzieży. W środę od godz. 15.00 będzie nabożeństwo pokutne
i okazja do spowiedzi. Plan Rekolekcji umieszczony jest w gablotce i w Internecie. Przez cały czas
Rekolekcji będzie aktywna transmisja internetowa na naszym kanale na YouTube.
Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15, Droga Krzyżowa w piątki dla dzieci o godz. 16.30, dla
dorosłych i młodzieży o godz. 17.30. Dziękuję Wolontariuszom, którzy zgłosili się do pomocy w
pracach Zespołu Charytatywnego. Wszystkim Parafianom oraz pracownikom i Nauczycielom LO XIII
z ul. Gawędy bardzo dziękuję za przyniesione dary, zawieźliśmy je 2 samochodami i 2 busami, Bóg
zapłać. Pragniemy poinformować, że we wszystkich kropielnicach jest woda święcona.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o gościnności wobec uchodźców, o tym jak
rozmawiać z dziećmi o wojnie oraz o znaczeniu przebaczenia.
Kartki do spowiedzi wielkanocnej można odbierać w zakrystii lub Biurze Parafialnym. W zeszłą
niedzielę zebraliśmy 8,1 tyś. zł na cele budowlane i 1,3 tyś. zł. na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad
gentes”, Ofiarodawcom z serca dziękuję, Bóg zapłać.
W poniedziałek zapraszamy studentów na spotkanie duszpasterstwa akademickiego Strefa Dialogu o
godz. 20.00, w środę spotkanie dla młodzieży licealnej w ramach KSM-u o godz. po nauce
rekolekcyjnej, a w czwartek spotkanie oazy młodzieżowej dla uczniów z klas 6-7 o godz. 18.30.
Bierzmowanych z klas I ponadpodstawowych zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 18.30.
Wszystkich kandydatów do Bierzmowania z klas VII, VIII i I wraz z Rodzicami zapraszamy na Mszę
św. dzisiaj o godz. 18.00 i na spotkanie po Mszy św. w kościele.
Uczniowie SP 65 będą mieli swoje rekolekcje od 28 do 30.03, a LO XIII od przyszłej środy do piątku

1.04. Uczniów obu Szkół polecamy naszym modlitwom.
W piątek 25.03 w uroczystość Zwiastowania Pańskiego będziemy obchodzić 18 rocznicę powstania
Diecezji. Ks. Biskup Krzysztof Włodarczyk zaprasza na Mszę św. dziękczynną o godz. 18.00 w
katedrze. Również w piątek w połączeniu z Papieżem Franciszkiem dokonamy Aktu Zawierzenia
Matce Bożej Fatimskiej Rosji, Ukrainy, całego świata i naszej Parafii.
Parafia św. Mikołaja otwiera tymczasową szkółkę niedzielną dla dzieci z Ukrainy w każdą niedzielę o
godz. 12.00 w domu parafialnym. Solidaryzując się z walczącą Ukrainą zapraszamy na zamknięcie
sezonu zimowego w czwartek o godz. 17.30 na lodowisku przy SP 65 z występami i nagrodami.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Roman Sztyma l. 67, zam. ul. Wierzejewskiego 2 oraz śp. Wanda
Dzidek l. 87, zam. ul. Kwiatkowskiego 6. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz
Panie…

