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1. Dziś na Jasną Górę wchodzi Głogowska Piesza Pielgrzymka. Dziękujemy
Bogu za pielgrzymów i tych, którzy ich wspierali duchowo i prowadzili
w drodze zawierzenia się Bogu przez Maryję.
2. W środę uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. w naszej parafii jak
w niedzielę. Podczas każdej Mszy św. odbędzie się poświecenie kwiatów
i ziół. Przypominamy, że jest to święto nakazane, tzn. mamy obowiązek
uczestniczenia we Mszy św. i powstrzymania się od prac niekoniecznych.
Taca zebrana w tym dniu przeznaczona będzie dla uboższych parafii naszej
diecezji. W Rokitnie tego dnia odbędą się dożynki diecezjalne.
3. W czwartek, 16 sierpnia, dzień imienin bpa Stefana Regmunta. Pamiętajmy
o nim w naszych modlitwach.
4. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 do 18.00.
W tym czasie okazja do spowiedzi św.
5. W przyszłą niedzielę, 19 sierpnia, Parafialny Zespół Caritas przeprowadzi
comiesięczną zbiórkę do puszek. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup
żywności dla potrzebujących i dokupienie przyborów szkolnych dla dzieci
z rodzin objętych opieką Zespołu. Od przyszłej niedzieli w ramach akcji
„Z uśmiechem do szkoły” w kościele będzie również wystawiony kosz,
do którego, można będzie przynieść przybory szkolne dla dzieci z rodzin
potrzebujących wsparcia.
6. W sobotę, 18 sierpnia, w Hali Widowiskowo-Sportowej rozpocznie się
dwudniowa konferencja pt. „Czyńcie Większe Rzeczy”, podczas której
katechezy głosić będą ewangelizatorzy i charyzmatycy: Damian Steyne,
Marcin Stetner i Marcin Zieliński. W sobotę o godz. 19.00 odbędzie się
spotkanie otwarte z modlitwą o uzdrowienie. Honorowy patronat nad tym
wydarzeniem objął bp Tadeusz Lityński. Serdecznie zapraszamy. Szczegóły
na plakacie i na stronie internetowej wiarygodni.org.
7. W poniedziałek, 13 sierpnia, Czuwanie Fatimskie w Grodowcu. We wtorek,
14 sierpnia, o godz. 18.00 Msza św. odpustowa w parafii
pw. św. Maksymiliana Kolbe, natomiast w środę, 15 sierpnia, o godz. 12.30
Msza św. odpustowa w kolegiacie. Szczegóły na plakacie.

8. Zachęcamy do przynoszenia do zakrystii kwiatów ogrodowych do dekoracji
bocznych ołtarzy.
9. Informujemy, że rozpoczęły się prace konserwatorskie i restauratorskie
sztukaterii i malowideł na sklepieniu w bocznej kaplicy.
10.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
11.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
12.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy radości, pełnego nadziei
spojrzenia w przyszłość, doświadczenia bliskości i opieki Boga, który karmi
nas obficie swoim Słowem i swoim Ciałem, a także opieki św. Mikołaja,
patrona naszej wspólnoty parafialnej.
13.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Józefa Polak, lat 80,
z ul. Sportowej, śp. Dymitr Gomułka, lat 83, z ul. Armii Krajowej. Wieczny
odpoczynek racz Im dać, Panie…

