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Od poniedziałku rozpoczynają się rekolekcje dla uczniów SP nr 65, które poprowadzi Ks. Artur
Pukownik z Pelplina. Nauki dla uczniów klas 6-8 o godz. 8.00, dla uczniów klas 3-5 o godz. 9.45, a
dla uczniów klas 0-2 o 11.00. Program umieszczony jest w gablotce, w szkole i na stronie parafii. W
środę rozpoczną się rekolekcje dla uczniów LO XIII, które poprowadzi ks. Henryk Stippa. Ks. Artura i
ks. Henryka oraz uczniów i pracowników SP nr 65 i LO XIII polecamy naszym modlitwom
W I piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. dla uczniów klas IV i V od godz. 16.00, dla uczniów klas
VI-VIII od godz. 16.30, a od 17.30 dla licealistów i dla dorosłych. W sobotę 2.04 I sobota miesiąca, o
godz. 11.15 rozważanie i modlitwa różańcowa, o godz. 12.00 Msza św. Fatimska, księża udają się z
Komunią św. do chorych.
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. W poniedziałek wystawienie Najświętszego Sakramentu od
17.30, we wtorek Nabożeństwo do św. Mateusza, a w środę Nowenna do Matki Bożej NP. Kartki do
spowiedzi wielkanocnej można odbierać w zakrystii lub Biurze Parafialnym. W przyszłą niedzielę I
niedziela miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 10.00 odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. W przyszłą
niedzielę po Mszach św. będziemy zbierali ofiary na dekoracje do grobu pańskiego.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o Kościele na Ukrainie i o Mszach św. w schronach
oraz o przeciwdziałaniu bezradności. Do Przewodnika dołączono książkę 5 minut z Bogiem. Modlitwy
na każdy dzień kwietnia, koszt całości 9,50.
W poniedziałek zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia i
modlitwą o uzdrowienie po Mszy św. o godz. 18.00. Studentów zapraszamy w poniedziałek na
spotkanie duszpasterstwa akademickiego Strefa Dialogu o godz. 20.00, młodzież klas licealnych
zapraszamy w środę spotkanie w ramach KSM-u o godz. 19.00, a uczniów z klas 6-7 zapraszamy w
czwartek na spotkanie oazy młodzieżowej o godz. 18.30. Młodzież kl. 8 zapraszamy na spotkanie
przed bierzmowaniem w piątek o godz. 18.30.
Parafia św. Mikołaja otwiera tymczasową szkółkę niedzielną dla dzieci z Ukrainy w każdą niedzielę o

godz. 12.00 w domu parafialnym. Droga Krzyżowa ulicami miasta z katedry do Bazyliki w najbliższy
piątek 1.04 o godz. 19.30. Górka Klasztorna zaprasza na Misterium Męki Pańskiej 2, 3, 9 i 10.04,
szczegóły na plakacie.
Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące zaprasza ósmoklasistów wraz z rodzicami na Dzień Otwartych
Drzwi w najbliższą sobotę 2 kwietnia w godzinach od 09.00 do 14.00.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Jan Hęsiak l. 91, zam. ul. Brzechwy 3; śp. Jan Czerniak l. 93, zam. ul.
Brzechwy 2A; śp. Krystyna Stefańska l. 70, zam. ul. Witosa oraz śp. Anna Oleksa l. 46, zam. ul.
Witosa 4. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie…

