OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
20.05.2018 r.

1. Gościmy dziś w parafii o. Wojciecha Jędrzejewskiego OP, znanego
i cenionego rekolekcjonistę, publicystę, kaznodzieję. Cieszymy się Ojca
obecnością w naszej wspólnocie parafialnej, życzymy otwartości na działanie
Ducha Świętego, aby moc Słowa Bożego, które Ojciec głosi, przemieniała
serce Ojca i innych słuchaczy.
2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30 oraz na Apel
Maryjny o godz. 20.30 dzisiaj wyjątkowo w naszym kościele, a nie
w ruinach kościoła św. Mikołaja.
3. Parafialny Zespół Caritas przeprowadza dziś zbiórkę do puszek dla ubogich
rodzin z naszej parafii.
4. W poniedziałek obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła. Msze św. o godz.
7.00, 9.00 i 18.00.
5. We wtorek, 22 maja, wspomnienie św. Rity. Zapraszamy na Mszę św.
o godz. 18.00 z nabożeństwem i poświęceniem róż. Prosimy o przyniesienie
róż.
6. Spotkanie Kręgu Biblijnego i osób pragnących poznawać Pismo Święte we
wtorek po Mszy św. wieczornej.
7. W czwartek święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
8. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej.
9. Święcenia kapłańskie w Zielonogórskiej Konkatedrze w sobotę o godz.
10.00. Pamiętajmy w naszych modlitwach o tych, którzy zostaną wyświęceni
na kapłanów, aby całym sercem przylgnęli do Chrystusa.
10.W sobotę obchodzimy również Dzień Matki. Nie zapomnijmy wyrazić
wdzięczność naszym Mamom i otoczmy je modlitwą za wstawiennictwem
Maryi. Dla żyjących Mam prośmy o potrzebne łaski, a dla zmarłych o dar
życia wiecznego.

11.Zachęcamy do udziału w organizowanym przez naszą parafię Głogowskim
Wieczorze Chwały, który odbędzie się na Bulwarze Nadodrzańskim
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.
12.Organizujemy – 17 czerwca – wyjazd do Rokitna na Uroczystości Patronki
Diecezji – NMP z Rokitna. Zapisy w zakrystii.
13.Zapraszamy na oazy wakacyjne. Szczegółowe informacje w zakrystii.
14.W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.30 będzie śpiewał chór
„Gaudium”, a po Mszy św. odbędzie się koncert chóru.
15.Społeczny Komitet Obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości zaprasza
na Mszę św. w intencji Ojczyzny w kościele św. Klemensa w przyszłą
niedzielę o godz. 12.30. Szczegóły na plakacie.
16.VII Rowerowa Pielgrzymka z Głogowa do Częstochowy odbędzie się
w dniach 28.06-1.07. Szczegóły na plakatach.
17.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
18.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
19.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy łaski zdrowia,
Chrystusowego pokoju i otwartości na natchnienia i moc Ducha Świętego
oraz opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.
20.W tym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Sabina Szyszka, lat 83, z ul.
Armii Krajowej, śp. Elżbieta Maciejewska, lat 62, z ul. Moniuszki,
śp. Eugeniusz Gilarski, lat 71, z ul. Budowlanych, śp. Julian Kluczyński, lat
83, z ul. Daszyńskiego, śp. Hieronim Matusiak, lat 89, z ul. Morcinka.
Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…

