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1. Rozpoczynamy dziś w parafii rekolekcje wielkopostne, którym będzie
przewodniczył o. Michał Golubiewski, dominikanin. Bardzo serdecznie
witamy Cię, Ojcze, w naszej wspólnocie parafialnej, zapewniamy
o modlitwie i życzymy potrzebnych łask na czas głoszenia Słowa Bożego.
Nauki rekolekcyjne będą głoszone od poniedziałku do środy w czasie Mszy
św. o godz. 8.00, 10.00, 18.00 i 19.30 (w czasie rekolekcji nie będzie Mszy
św. o godz. 7.00). W poniedziałek (12.03) o godz.17.30 w kościele zostanie
wygłoszona konferencja dla rodziców dzieci przygotowujących się do
I Komunii Świętej. Wtorek będzie dniem spowiedzi.
Program rekolekcji umieszczony jest na plakacie.
2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu – dla
dorosłych o godz. 8.30 i 17.30, dla dzieci o godz. 16.30. Zapraszamy również
w najbliższy piątek o godz. 19.30 na Misterium Męki Pańskiej w miejskiej
fosie przygotowane przez parafię NMP Królowej Polski przy udziale
naszych parafian. Rozpoczęcie przy budynku koszarowym (obok dawnego
kina „Bolko”).
3. We wtorek przypada 5. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę
Piotrową. Pamiętajmy o Ojcu Świętym w naszych modlitwach.
4. W czasie Wielkiego Postu na adorację Najświętszego Sakramentu
zapraszamy w środę w godz. od 17.00 do 18.00.
5. Spotkanie zespołu przygotowującego dekoracje świąteczną w czwartek
o godz. 18.30.
6. W najbliższą sobotę w Zielonej Górze odbędzie się Inauguracyjna Sesja
Synodu Diecezjalnego. O godz. 10.30 rozpoczną się warsztaty pastoralne dla
parafialnych delegatów Synodu. O godz. 14.00 wyruszy procesja z kościoła
św. Józefa do kościoła Ducha Świętego, w którym o godz. 14.45 będzie
sprawowana Msza św. pod przewodnictwem bpa Tadeusza Lityńskiego.
7. Zachęcamy do uczestnictwa w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, która
odbędzie się 23 marca, a której uczestnicy przejdą trasę od naszego kościoła
do Sanktuarium Jutrzenki Nadziei w Grobowcu, a następnie do Sanktuarium
Świętego Jakuba w Jakubowie. Zapisy i wybór trasy na www.edk.org.pl oraz
na facebooku – Ekstremalna Droga Krzyżowa Głogów. Msza Święta na
rozpoczęcie EDK – 23 marca o godz. 20.00 w naszym kościele.

8. Parafialny Zespół Caritas rozprowadza świece na stół wielkanocny, z których
dochód będzie przeznaczony na długofalową pomoc konkretnym rodzinom
w Syrii. Koszt świecy 15 zł. Za tydzień, w trzecią niedzielę miesiąca, PZC
przeprowadzi zbiórkę do puszek dla najbardziej potrzebujących.
9. W kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej wystawiony jest kosz, do którego
można składać produkty żywnościowe i środki czystości, które zostaną
przekazane ubogim z naszej parafii.
10.Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. oraz ich rodziców zapraszamy
w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 16.00. Podczas Mszy św nastąpi
obrzęd poświęcenia książeczek.
11.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. Polecamy płyty CD
z muzyką do filmu ,,Dwie Korony” opowiadającym o życiu św.
Maksymiliana Marii Kolbe. Ofiara dobrowolna za płytę jest cegiełką na
nowo powstające schronisko dla bezdomnych w Zielonej Górze.
12.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
13.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia polecamy opiece św. Mikołaja,
patrona naszej wspólnoty parafialnej. Niech nasz św. Patron wyprosi łaskę
zdrowia i wiarę, która pozwala żyć w prawdzie, poznawać Boga coraz
bardziej i pełnić dobre czyny.
14.W tym tygodniu odeszli do wieczności śp. Irena Żuchowska, lat 73, z ul.
Budowlanych, śp. Henryka Czubaszek, lat 90, z ul. Daszyńskiego,
śp. Eugeniusz Chmielewski, lat 80, z ul. Obrońców Pokoju. Wieczny
odpoczynek racz Im dać, Panie…

