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1. Praktykę duszpasterską w naszej parafii kończy dziś kleryk Łukasz Bajcar.
Dziękujemy mu za obecność, za aktywne i twórcze włączenie się w życie
naszej parafii, za wygłoszone katechezy i rozważania i życzymy, aby
postępując drogą powołania, rozwijał się duchowo i całym sercem przylgnął
do Boga.
2. Zapraszamy dziś na Marsz dla Życia i Rodziny, który wyruszy spod Okna
Życia przy Szpitalu im. Jana Pawła II o godz. 11.30 (zbiórka o 11.15)
i przejdzie ulicami miasta pod kościół św. Klemensa. Tam o godz. 12.30
będzie odprawiona Msza św., a po jej zakończeniu rozpocznie się piknik
rodzinny. Podczas pikniku wystąpi m.in. Beata Bednarz z zespołem.
Szczegóły programu na plakacie.
3. Przy wyjściu z kościoła zostanie dziś przeprowadzona zbiórka do puszek
na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Instytut Filozoficzno-Teologiczny
w Zielonej Górze.
4. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe codziennie o godz. 17.30.
5. Przypominamy, że od czerwca i w wakacje w niedziele nie ma Mszy św.
o godz. 16.00, jest natomiast Msza św. o godz. 20.00.
6. W poniedziałek podczas Mszy św. o godz. 18.00 bp Stefan Regmunt udzieli
młodzieży sakramentu bierzmowania.
7. Spotkanie Kręgu Biblijnego we wtorek po Mszy św. wieczornej.
8. Zapraszamy Panie i Panów po 60. roku życia na zajęcia z nordic walking,
które odbędą się we wtorek i czwartek o godz. 15.15 w ramach Parafialnego
Klub Seniora. Zbiórka w sali kolegium.
9. W czwartek, 14 czerwca, o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św.
w intencji osób biorących udział w organizacji Głogowskiego Wieczoru
Chwały oraz ofiarodawców koncertu.

10.Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek i piątek od godz. 17.00.
11.W sobotę, 16 czerwca, przypada 6. rocznica święceń biskupich bpa Tadeusza
Lityńskiego. Z tej okazji życzymy zdrowia, siły i wytrwałości w trudach
codziennej posługi pasterskiej.
Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił Mu w głoszeniu Ewangelii i w
posłudze umacniania naszej wiary.
12.Organizujemy wyjazd dla młodzieży w ramach formacji do bierzmowania na
Diecezjalny Dzień́ Młodych w Rokitnie, który odbędzie się̨ w sobotę̨
16 czerwca.
13.Organizujemy wyjazd na odpust ku czci Matki Bożej Rokitniańskiej, który
odbędzie się̨ w najbliższą niedzielę. W tym dniu chcemy w sposób
szczególny oddać się w opiekę Patronki naszej diecezji i modlić się za Jej
wstawiennictwem. Zapisy w zakrystii.
14.Organizowany jest wyjazd na 81. Pielgrzymkę̨ Nauczycieli i Wychowawców
na Jasną Górę̨ w dniach 1-2 lipca br. Szczegóły w zakrystii.
15.W przyszłą niedzielę dzieci i młodzież z Oazy Dzieci Bożych i Scholi
Dziecięcej oraz Zespołu Młodzieżowego przygotują oprawę muzyczną Mszy
św. i wykonają dekorację w kościele oraz zwrócą się do naszej wspólnoty
parafialnej o wsparcie w postaci ofiar do puszek, które zostaną przeznaczone
na wakacyjny wyjazd na obóz do Karpacza.
16.W przyszłą niedzielę odpust w parafii św. Alberta. Msza św. o godz. 10.00
i o 11.30 ze świadectwem świeckiej ewangelizatorki Marii Vadii, a o godz.
12.45 Koncert Armii Dzieci i Biesiada u św. Alberta. Szczegóły na plakacie.
17.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
18.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
19.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, doświadczenia
Bożej i ludzkiej dobroci oraz umiejętności dzielenia się tym dobrem z innymi
na wzór św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.

