OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I Niedziela Adwentu
2.12.2018 r.
1. Dziś I Niedziela Adwentu – wspaniałego, radosnego, ale i pełnego zadumy
czasu oczekiwania na przyjście Chrystusa i przygotowania się do spotkania
Nim w Święta Bożego Narodzenia.
2. Rozpoczynamy dziś rekolekcje adwentowe. Będzie im przewodniczył
ks. dr Grzegorz Cyran. Witamy Księdza serdecznie w naszej wspólnocie
parafialnej, życzymy potrzebnych łask na czas głoszenia Słowa Bożego
i zapewniamy o modlitwie.
3. Nauki rekolekcyjne będą dzisiaj głoszone podczas każdej Mszy św.
W poniedziałek, wtorek i środę Msze św. będą sprawowane według
następującego porządku:
6.30
Roraty,
8.00
Msza św. z nauką rekolekcyjną,
10.00
Msza św. z nauką rekolekcyjną,
18.00
Msza św. z nauką rekolekcyjną.
Spowiedź św. odbędzie się we wtorek w godz. 7.30-10.00 i po południu
w godz. 17.00-18.00.
4. We wtorek Mszą św. o godz. 18.00 rozpocznie się Jerycho Różańcowe,
tj. 24-godzinna modlitwa różańcowa przed Najświętszym Sakramentem.
Szczegóły dotyczące Jerycha umieszczone są na gazetce w kaplicy
św. Mikołaja. Liderzy grup proszeni są o odebranie w zakrystii materiałów
do prowadzenia modlitwy.
5. Zapraszamy dzieci i dorosłych na Korowód ze św. Mikołajem, który będzie
częścią obchodów Głogowskich Dni Świętego Mikołaja i odpustu w naszej
parafii. Korowód wyruszy w czwartek, 6 grudnia, o godz. 17.30 spod
Ratusza i przejdzie ulicami miasta do kościoła św. Mikołaja. Zachęcamy do
udziału w Korowodzie i do przebrania się za Świętego Biskupa Mikołaja,
patrona Głogowa, a także do uczestnictwa we Mszy św. odpustowej po
zakończeniu przemarszu.
6. Parafialny Klub Seniora „U Mikołaja” zaprasza do wzięcia udziału
w Konkursie „Ciasto św. Mikołaja”. Uczestnicy Konkursu proszeni są
o przygotowanie jednego ciasta i dostarczenie go – wraz z przepisem –
7.12.2018 r. w godz. 8.00-10.00 do kolegium. Rozstrzygniecie Konkursu
nastąpi w piętek, 7.12.2018 r. o godz. 12.00 pod Ratuszem podczas

Głogowskich Dni ze Świętym Mikołajem. Szczegóły na tablicy ogłoszeń
i parafialnej stronie internetowej.
7. W czwartek, 6 grudnia, w Sali Rajców Ratusza o godz. 12.00 nastąpi
wręczenie nagród w konkursie „Święty Mikołaj – patron rzemieślników”
w kategoriach:
▪ konkurs plastyczny dla przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych,
▪ konkurs rękodzieł dla klas IV –VI szkól podstawowych,
▪ gra miejska dla gimnazjów i szkół ponadpodstawowych.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz tym, którzy pomogli
przy jego organizacji. Prace plastyczne najmłodszych uczestników konkursu
będzie można zobaczyć w kaplicy św. Mikołaja.
8. Dzieci zapraszamy w tym tygodniu na roraty w poniedziałek i w środę
o godz. 16.30. W kolejne tygodnie adwentu roraty dla dzieci będą
odprawiane w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18.00. Dorosłych
zapraszamy na roraty od poniedziałku do soboty o godz. 6.30.
9. We wtorek, 4 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlić się
w intencji górników z okazji wspomnienia ich patronki św. Barbary.
10. W czwartek, 6 grudnia – ze względu na odpust – kancelaria parafialna
będzie nieczynna.
11. W piątek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 do 18.00.
12. W sobotę uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze święte
w naszym kościele o godz. 7.00, 11.00 i 18.00, a o godz. 19.00 koncert
Eleni, na który serdecznie zapraszamy (wstęp wolny).
13. W sobotę, 8 grudnia, zapraszamy młodzież do udziału w „Adwentowym
Wieczorze Młodych” w Grodowcu. W planie spotkania: Msza Święta,
agapa-grill, katecheza i wspólna modlitwa. Więcej informacji na plakacie.
Zapisy i szczegóły w zakrystii.
14. Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas w ramach akcji „Tak,
pomagam!” 7 i 8 grudnia (piątek i sobota) przeprowadzą zbiórkę żywności
dla najbardziej potrzebujących. Zbiórka będzie odbywać się w sklepach:
„Biedronka” przy ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Witosa.
15. Klub Seniora „U Mikołaja” rozprowadza własnoręcznie wykonane kartki
świąteczne.
16. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć nowy numer „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego oraz świece na stół
wigilijny (koszt dużej świecy wynosi 13 zł, małej – 6 zł). Od przyszłej
niedzieli rozpoczniemy rozprowadzanie opłatków do domów.

17. W przyszłą niedzielę zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na pomoc
Kościołowi na Wschodzie.
18. Parafianom i wszystkim Gościom bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom najbliższych dni składamy najserdeczniejsze
życzenia: błogosławieństwa Bożego i opieki św. Mikołaja. Niech Patron
naszej wspólnoty parafialnej uczy nas dostrzegać Boga przychodzącego
w drugim człowieku i będzie wzorem w wytrwałym czynieniu dobra.
19.W minionym tygodniu odszedł do wieczności: śp. Antoni Ickiewicz, lat 65,
z ul. Obrońców Pokoju. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…

