OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III Niedziela Wielkanocna
15.04.2018 r.
1. Dziś Niedziela Biblijna i II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, od
których rozpoczyna się Tydzień Biblijny pod hasłem ,,Weźmijcie Ducha Świętego”..
Zachęcamy do lektury i rozważania Pisma Świętego.
2. Spotkanie przedstawicieli rodziców zajmujących się organizacją uroczystości
Pierwszej Komunii Świętej w poniedziałek o godz. 17.00 w sali kolegium.
3. Zapraszamy na Katechezę Wielkanocną w środę o godz. 18.45 w sali
kolegium.
4. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. od 17.00 do 18.00.
5. Odbiór alb pierwszokomunijnych w sobotę, 21 kwietnia, w sali kolegium
(grupa I – godz. 9.00, grupa II – godz. 10.00).
6. Spotkania modlitewne w ramach Seminarium Nowego Życia będą się
odbywały w parafii NMP Królowej Polski w każdy poniedziałek po Mszy
św. o godz. 18.30. Pierwsze spotkanie jutro, tj. 16 kwietnia.
7. Wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją relację z Jezusem przez Słowo Boże i
modlitwę

8. XIV Piesza Pielgrzymka ,,Do źródła św. Jakuba w Jakubowie” wyruszy
sprzed głogowskiej kolegiaty w sobotę o godz. 7.30. O godz. 13.00 Msza św.
w Sanktuarium w Jakubowie.
9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
10.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
11.Parafialny Zespół Caritas, jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca, zbiera
ofiary do puszek, dla najbardziej potrzebujących naszej parafii.
12.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, radości, wiary,
która pozwala rozumieć Boże Słowo, doświadczać obecności Chrystusa

zmartwychwstałego w Eucharystii i w wydarzeniach dnia codziennego,
a także opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.

13.W tym tygodniu odeszli do wieczności śp. Marian Mytyś, lat 80, z ul.
Śniadeckich, śp. Kazimierz Kołeczek, lat 70, z ul. Armii Krajowej,
śp. Marian Szydło, lat 83, z ul. Żwirki i Wigury, śp. Witold Lewicki, lat 82,
z ul. Obrońców Pokoju, śp. Grażyna Zybert, lat 60, z ul. Sienkiewicza,
śp. Józef Karniłowicz, lat 59, z ul. Śniadeckich. Wieczny odpoczynek racz Im
dać, Panie…

