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1. Przypominamy, że obowiązuje już porządek Mszy św. sprzed wakacji. W dni
powszednie od poniedziałku do piątku zapraszamy na Msze św. o godz. 7.00,
9.00 i 18.00, w soboty o godz. 7.00 i 18.00. Od tej niedzieli nie będzie Mszy
św. o godz. 20.00, ale o 16.00.
2. Jutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Zapraszamy dzieci i młodzież na
Msze św. o godz. 7.00, 9.00, i 18.00, podczas których modlić się będziemy
o potrzebne łaski w nowym roku nauki. Podczas Mszy św o godz. 18.00
zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne dzieci klas pierwszych. Po
Mszy św. spotkanie katechetów w sali kolegium.
3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i piątek miesiąca.
W czwartek o godz. 17.00 rozpocznie się adoracja Najświętszego
Sakramentu, w czasie której będziemy modlić się w intencji nowych
powołań do kapłaństwa. Do udziału w tej modlitwie, a także we Mszy św.
o godz. 18.00 zapraszamy w sposób szczególny ministrantów, kandydatów
na ministrantów wraz z rodzicami, a także Przyjaciół Paradyża.
4. Parafialny Klub Seniora zaprasza osoby po 60. roku życia, zwłaszcza mające
problemy z kręgosłupem, na zajęcia „Gimnastyka dla Seniora”. Spotkanie
odbędzie się w czwartek, 6 września, o godz. 16.00 w sali kolegium. Prosimy
przynieść ze sobą koc lub karimatę.
5. W piątek Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej
od godz. 17.00 do 18.00.
6. Odwiedziny duszpasterskie chorych przez ks. Proboszcza w piątek od godz.
8.00.
7. W sobotę, 8 września, obchodzimy Święto Narodzenia NMP (Matki Bożej
Siewnej). Poświęcenia ziarna siewnego i nasion podczas Mszy św. o godz.
7.00 i 11.00. Podczas każdej Mszy św. odmówimy akt zawierzenia naszej
parafii Matce Bożej.
W sobotę, 8 września, odbędzie się również piesza pielgrzymka do
Sanktuarium w Grodowcu. Od wielu lat mieszkańcy Głogowa i okolic idą
pieszo do Jutrzenki Nadziei. Zapraszamy wszystkich do wspólnego
pielgrzymowania. Zbiórka przed naszym kościołem o godz. 6.30, wyjście
o godz. 7.00.

8. Spotkanie Oazy w piątek po Mszy św. o godz. 18.00. Do udziału w spotkaniu
zapraszamy młodzież, a szczególnie kandydatów do bierzmowania.
9. W niedzielę, 9 września, obchodzimy Rocznicę Poświęcenia Kościoła
Katedralnego w Gorzowie Wlkp. Aby wspomóc dzieło odnowienia Katedry
Gorzowskiej po pożarze, można wysłać SMS: KATEDRA pod nr 72052
(Koszt 2,46 z Vat). Szczegóły na plakacie.
10.W sobotę, 15 września, organizujemy wyjazd na Diecezjalną Pielgrzymkę
Mężczyzn
do
Sanktuarium
Pierwszych
Męczenników
Polski
w Międzyrzeczu. Zapisy w zakrystii.
11.W niedzielę, 23 września, o godz. 18.00 rozpoczynamy w naszym kościele
tygodniowy kurs przedmałżeński. Nauki będą się odbywać w kościele
parafialnym o godz. 19.00.
12.Skuteczni Wolontariusze zapraszają na charytatywny spektakl, który
odbędzie się w MOK w piątek, 7 września, o godz. 19.00. Szczegóły na
plakacie.
13.Głogowski Szpital Powiatowy zaprasza na „Dzień Zdrowia”, który odbędzie
się w najbliższą sobotę w godz. od 11.00 do 17.00 w parku szpitalnym.
Szczegóły na plakacie.
14. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie autorskie z ks. dr hab.
Andrzejem Dragułą, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, w poniedziałek,
10 września o godz. 18.00. Szczegóły na plakacie.
15.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
16.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
17.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy pełni łask Bożych,
zdolności dostrzegania mądrości zawartej w Bożym prawie i uczynienia go
drogowskazem swojego życia, a także opieki św. Mikołaja, patrona naszej
wspólnoty parafialnej.
18.Z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: śp. Anna Grabia, lat
59, z ul. Sienkiewicza, śp. Elżbieta Zalewska, lat 86, z ul. Gimnastycznej.
Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

