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1. Ze względu na przypadające w środę wspomnienie św. Krzysztofa, patrona
kierowców, dziś rozpoczyna się XIX Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa.
Po Mszach św. na dziedzińcu kościelnym odbędzie się poświęcenie
pojazdów. Samochody poświęcimy również w środę, 25 lipca, po Mszy św.
wieczornej. Przy wyjściu z kościoła będzie można złożyć ofiarę do puszki na
rzecz fundacji MIVA-Polska, która wspiera misjonarzy w zakupie środków
transportu. Organizatorzy zachęcają do podziękowania za szczęśliwe
podróżowanie w formie: 1 gr za 1 szczęśliwie przejechany km.
2. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 do 18.00.
W tym czasie okazja do spowiedzi św.
3. Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce z Głogowa na Jasną Górę,
która odbędzie się w dniach 2-12 sierpnia. Mamy świadomość, że niektórzy
młodzi ludzie nie decydują się na udział w pielgrzymce ze względów
finansowych, dlatego prosimy ludzi dobrej woli o materialne wsparcie, które
umożliwi młodzieży pielgrzymowanie do Częstochowy. Jednocześnie
informujemy, że karty duchowego pielgrzyma są do odebrania w zakrystii.
Możemy też składać intencje na Msze św. i na modlitwę różańcową
sprawowane w drodze na Jasną Górę.
Organizujemy wyjazd autokarowy na ostatni etap pieszej pielgrzymki
i powitanie pielgrzymów. Osoby chętne na ten wyjazd mogą zapisywać się
w zakrystii.
4. Parafialny Klub Seniora zaprasza Panie i Panów po 60. roku życia na zajęcia
kulinarne i spotkanie z psychologiem, które odbędą się 30 lipca,
w poniedziałek, o godz. 16.00 w sali kolegium.
5. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.

7. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy doświadczenia dobroci
i opieki Pana Boga, umiejętności harmonijnego łączenia pracy i odpoczynku
oraz opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.
8. W tym tygodniu odszedł do wieczności śp. Jan Bukowski, lat 77,
z ul. Morcinka. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…

