OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Wniebowstąpienie Pańskie
13.05.2018 r.
1. Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, a w naszej parafii również
Rocznica I Komunii Świętej. Msza św. dla dzieci obchodzących rocznicę
o godz. 11.00.
2. Zapraszamy na Apel Maryjny w ruinach kościoła św. Mikołaja dzisiaj
o godz. 20.30, a także na nabożeństwa majowe w naszym kościele
codziennie o godz. 17.30.
3. Spotkanie na temat wakacyjnego obozu biblijnego „ODKRYWCY 2018” dla
rodziców i dzieci w wieku 9-14 lat odbędzie się dzisiaj po Mszy św. o godz.
11.00 w sali kolegium. W czasie spotkania informacyjnego dla rodziców
dzieci wezmą udział w warsztatach dotyczących odkrywania swoich
talentów. Serdecznie zapraszamy.
4. We wtorek, 15 maja, o godz. 18.00, Msza św. z nabożeństwem do św. o. Pio.
Zachęcamy do udziału w modlitwie oraz do wpisywania próśb
i podziękowań do księgi intencji wyłożonej przy relikwiach Świętego.
5. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych w czwartek po Mszy wieczornej o godz. 18.30 w sali
kolegium.
6. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. od 17.00 do 18.00.
7. Trwa Nowenna do Ducha Świętego. W przyszłą niedzielę uroczystość
Zesłania Ducha Świętego. Zapraszamy w sobotę na czuwanie modlitewne
przed tą Uroczystością, które rozpocznie się Mszą św. godz. 20.00.
8. W przyszłą niedzielę w naszej parafii będziemy gościć o. Wojciecha
Jędrzejewskiego OP, znanego rekolekcjonistę, kaznodzieję, którego
komentarze do Ewangelii cieszą się dużą popularnością w sieci.
9. W dniach 1-3 czerwca br. odbędzie się Diecezjalna Piesza Pielgrzymka do
Rokitna w intencji powołań pod hasłem: „Słuchaj, rozeznawaj, żyj
powołaniem!”. Zapraszamy do zapoznania się z programem pielgrzymki
umieszczonym
na
stronie
naszego
Seminarium
Duchownego:
www.paradisus.pl oraz na plakacie. Zainteresowanych udziałem
w pielgrzymce prosimy o kontakt z ks. Tomaszem.

10. Prosimy panów o pomoc przy wystroju kościoła na uroczystość Zesłania
Ducha Świętego w piątek po Mszy św. wieczornej.
11.Za tydzień Parafialny Zespół Caritas przeprowadzi zbiórkę do puszek dla
ubogich rodzin z naszej parafii.
12.Już teraz zachęcamy do udziału w organizowanym przez naszą parafię
Głogowskim Wieczorze Chwały, który odbędzie się na bulwarze
w Uroczystość Bożego Ciała, tj. 30 maja 2018 r., o godz. 20.00, i podczas
którego będziemy mogli posłuchać chrześcijańskich utworów w wykonaniu
głogowskich muzyków.
13.Stowarzyszenie Chór „Beati Cantores” zaprasza na Koncert Pieśni
Maryjnych pt. „Królowej Anielskiej Śpiewajmy”, który odbędzie się
w kościele NMP Królowej Polski w niedzielę, 13 maja, o godz. 19.15.
14.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
15.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
16.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, pokoju serca,
duchowej siły, pragnienia bycia blisko Boga i doświadczenia tej bliskości
teraz i na wieki oraz wstawiennictwa św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty
parafialnej.
17. W tym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Helga Filipiak-Bombol, lat 81,

z ul. Śniadeckich, śp. Tadeusz Kobyłka, lat 67, z ul. Armii Krajowej,
śp. Dariusz Kręt, lat 55, z ul. Lotników, śp. Jakub Kaczmarek, lat 20,
z ul. Budowlanych.

