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1. Zapraszamy o godz. 17.00 na nabożeństwo Gorzkich Żali wraz z kazaniem
pasyjnym.
2. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 16.00 odbędzie się poświęcenie książeczek
dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
3. W poniedziałek, 19 marca, przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca
NMP i patrona Kościoła.
4. W środę adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. od 17.00 do 18.00.
5. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu – dla
dorosłych o godz. 8.30 i 17.30, dla dzieci o godz. 16.30.
6. Już blisko 100 osób zapisało się na Ekstremalną Drogę Krzyżową,
wybierając Drogę Świętego Mikołaja prowadzącą z kościoła Bożego Ciała
przez Sanktuarium Jutrzenki Nadziei w Grodowcu do Sanktuarium Świętego
Jakuba w Jakubowie (48 km). EDK rozpocznie się Mszą św. sprawowaną
23 marca o godz. 20.00 w parafii św. Mikołaja (kościół Bożego Ciała).
W dalszym ciągu można zgłosić swój udział w EDK. Zapisy i wybór trasy:
na www.edk.org.pl oraz na facebooku – Ekstremalna Droga Krzyżowa
Głogów. Więcej informacji na plakacie.
7. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm podczas każdej Mszy św.
Tego dnia o godz. 15.00 w parafii pw. Maksymiliana Kolbe rozpocznie się
Miejska Droga Krzyżowa. Stamtąd przejdziemy ulicami miasta do parafii
pw. NMP Królowej Polski.
8. W tym roku Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w którą obchodzimy
Dzień Świętości Życia oraz Dzieła Duchowej Adopcji została przeniesiona
na 9 kwietnia, dlatego w najbliższą sobotę podczas Mszy św. o godz. 18.00
będzie można podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Specjalne
deklaracje wyłożone są na stoliku przy wyjściu z kościoła. Prosimy, aby
wypełnione deklaracje przynieść w sobotę na Mszę św.

9. Tradycyjnie już w Niedzielę Palmową w każdej diecezji przeżywać
będziemy Światowy Dzień Młodzieży na poziomie diecezjalnym. Hasło
tegorocznego spotkania brzmi: „Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę
u Boga” (Łk 1,30). Z tej okazji, w sobotę 24 marca, odbędą się w sześciu
miejscach Modlitewne Wieczory Młodych. Jednym z tych miejsc będzie
nasza parafia. Do udziału w tej modlitwie zachęcamy wszystkich młodych
ludzi, w sposób szczególny kandydatów do sakramentu bierzmowania. Plan
spotkania: godz. 17.00 – katecheza „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem
łaskę u Boga”, godz. 18.00 – Eucharystia, godz. 19.00 – Agapa, godz. 20.00
– Adoracja Najświętszego Sakramentu.
10.Parafialny Zespół Caritas rozprowadza świece na stół wielkanocny w cenie
15 zł. Przypominamy, że zgodnie z prośbą Caritas część dochodu
uzyskanego ze sprzedaży tych świec będzie cegiełką naszej diecezji na
pomoc rodzinom w Aleppo, w Syrii. Bardzo serdecznie prosimy o życzliwe
potraktowanie inicjatywy i nabycie świecy. Dziś również, jak w każdą trzecią
niedziele miesiąca, zbiórka do puszek dla najbardziej potrzebujących
z naszej parafii.
11.W kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej wystawiony jest kosz, do którego
można składać produkty żywnościowe.
12.Organizujemy wyjazd młodzieży na Pielgrzymkę Maturzystów do
Częstochowy, który odbędzie się 8 kwietnia 2018 r. Szczegóły w zakrystii.
13.Społeczny Komitet Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości
w Głogowie serdecznie zaprasza na comiesięczną prelekcję pracownika IPN
Jerzego Rudnickiego pt. „Żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej w podziemiu antykomunistycznym 1944-1953”. Wykład odbędzie
się w przyszłą niedzielę, 25 marca, w auli św. Gerarda i będzie poprzedzony
Mszą św. w intencji Ojczyzny o godz. 12.30 w kościele pw. św. Klemensa.
14.Rekolekcje Biblijne „Wszystko o Biblii” odbędą się w Paradyżu 7 kwietnia
2018 r. Z kolei 14 kwietnia w Gimnazjum w Czerwieńsku odbędzie się
Konferencja „Biblia o Finansach”. Zapisy do końca marca. Obóz biblijny dla
dzieci w wieku 9-14 lat pod hasłem „ODKRYWCY 2018” w Złotym Stoku
w dniach 3-12 lipca 2018 r. Zapisy już trwają, a szczegóły znajdują się na
stronie internetowej ubiblijnieni.pl oraz na plakacie.
15.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości. Dzisiaj w sposób
szczególny dziękujemy osobom, które zaangażowały się w przygotowanie
Misterium Męki Pańskiej w Fosie Miejskiej.

16.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
17.Przypominamy, że z soboty na niedzielę trzeba zmieniamy czas na letni.
Śpimy o godzinę krócej.
18.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, ufności w moc
Boga, doświadczenia radości z ofiarowywania swego życia innym, a także
opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.
19.W tym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Zofia Kubaj, lat 83,
z ul. Smolnej, śp. Józef Kisło, lat 68, z ul. Moniuszki, śp. Fabianna
Horbanowicz, lat 93, z ul. Daszyńskiego. Wieczny odpoczynek racz Im dać,
Panie…

