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1. W poniedziałek, 27 sierpnia, Apostolat Maryjny zaprasza na wspólny
różaniec o godz. 17.30, a następnie na Mszę św. i spotkanie formacyjne.
2. We wtorek, 28 sierpnia, po Mszy św. odbędzie się̨ nabożeństwo ku czci
św. Judy Tadeusza, patrona w sprawach trudnych i beznadziejnych. Prosimy
składać kartki z intencjami w skrzynce umieszczonej w kaplicy. Zostaną̨ one
odczytane podczas wtorkowego nabożeństwa.
3. Parafialny Klub Seniora zaprasza Panie i Panów po 60. roku życia na
spotkanie z udziałem funkcjonariuszy policji, którzy wygłoszą konferencję
na temat „Bezpieczny Senior”. Spotkanie odbędzie się w wtorek, 28 sierpnia,
o godz. 16.00 w sali kolegium.
4. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej
od godz. 17.00 do 18.00. Do skorzystania z sakramentu pokuty przed
rozpoczęciem roku szkolnego zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież.
5. W sobotę, 1 września, przypada 79. rocznica wybuchu II wojny światowej.
Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich poległych. Tego dnia przypada
również pierwsza sobota miesiąca. Wspólnotę Żywego Różańca zapraszamy
o godz. 10.20 na różaniec, a o godz. 11.00 na Mszę św.
6. Odwiedziny duszpasterskie chorych przez księży wikariuszy w sobotę̨ od
godz. 8.00, a przez księdza proboszcza w piątek w przyszłym tygodniu,
tj. 7 września, również od godz. 8.00.
7. Od września wracamy do porządku Mszy św. sprzed wakacji. Od przyszłego
poniedziałku w dni powszednie (z wyjątkiem sobót) zapraszamy na Msze św.
o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. Od przyszłej niedzieli nie będzie już Mszy św.
o godz. 20.00, będziemy natomiast sprawować Mszę św. o godz. 16.00.
8. W przyszły poniedziałek, 3 września, rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
Zapraszamy dzieci i młodzież na Msze św. o godz. 7.00, 9.00, i 18.00, aby
modlić się o potrzebne łaski na nowy rok nauki. Podczas Mszy św. o godz.
18.00 odbędzie się poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dzieci
z klas pierwszych. Prosimy, aby dzieci przyszły wraz z rodzicami. Po Mszy
św. spotkanie katechetów w sali kolegium.

9. W sobotę, 8 września, odbędzie się piesza pielgrzymka do Sanktuarium
w Grodowcu. Od wielu lat mieszkańcy ziemi głogowskiej wędrują do
Jutrzenki Nadziei. Zapraszamy wszystkich do wspólnego pielgrzymowania.
Zbiórka przed naszym kościołem o godz. 6.30, wyjście o godz. 7.00.
10. W niedzielę, 23 września, o godz. 18.00 rozpocznie się w naszym kościele
tygodniowy kurs przedmałżeński. Nauki będą się odbywać o godz. 19.00.
11.Klub Seniora zaprasza na wyjazd do Kotliny Kłodzkiej w sobotę,
22 września. W programie m.in. Wambierzyce, Kudowa Zdrój, Bardo
Śląskie. Koszt wyjazdu 80 zł. Zapisy i szczegóły w zakrystii.
12.Dzieci i młodzież zapraszamy na pielgrzymkę̨ Ruchu Światło-Życie i Służby
Liturgicznej do Rokitna, która odbędzie się̨ w przyszłą niedzielę, 2 września.
Szczegóły w zakrystii.
13.„Skuteczni Wolontariusze” zapraszają na Wakacyjne Warsztaty dla Dzieci,
które będą się odbywały od poniedziałku do piątku (27-31 września)
w I Liceum Ogólnokształcącego. Koszt udziału w Warsztatach wynosi 10 zł.
Pieniądze te zostaną przekazane Honoracie Babuli, która cierpi na dziecięce
porażenie mózgowe. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
14.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
15.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
16.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy pełni łask Bożych, opieki
Pani Jasnogórskiej, a także wstawiennictwa św. Mikołaja, patrona naszej
wspólnoty parafialnej.
17.Z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: śp. Henryk Filipek, lat
65, z ul. Moniuszki, śp. Piotr Tymecki, lat 54, z ul. Daszyńskiego, śp. Halina
Kościańska, lat 70, z ul. Niedziałkowskiego, śp. Jadwiga Wójtowicz, lat 87,
z ul. Budowlanych. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

