OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Chrztu Pańskiego
7.01.2018 r.

1. Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego, która kończy okres Bożego Narodzenia.
2. W naszej parafii trwają Odwiedziny Duszpasterskie. W dni powszednie
rozpoczynamy je o godz. 16.00, a w sobotę o godz. 10.00 i po południu
o godz. 14.00.
Plan kolędy na najbliższe dni:
 poniedziałek, 8.01.2018 r.:
ul. Słodowa, Rynek,
 wtorek, 9.01.2018 r.:
ul. Powstańców, ul. Kotlarska, ul. Szewska, ul. Strumykowa,
 środa, 10.01.2018 r.:
ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Sportowa, ul. Wioślarska,
ul. Gimnastyczna,
 czwartek, 11.01.2018 r.:
ul. Prusa, ul. Letnia, ul. Pogodna, ul. Wita Stwosza – domki,
 piątek, 12.01.2018 r.:
ul. Spadzista, ul. Spadochroniarzy, ul. Łukowa, ul. Brzozowa,
ul. Marcowa, ul. Styczniowa, ul. Listopadowa, ul. Żwirki i Wigury,
 sobota, 13.01.2018 r.:
od godz. 10.00 – ul. Orzechowa, ul. Wiśniowa, ul. Słoneczna,
ul. Wiosenna, ul. Morelowa,
od godz. 14.00 ul. Wita Stwosza 4 i 6
Plan kolędy zamieszczony jest także na stronie internetowej.

3. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce do włoskich sanktuariów w dniach od
12 do 24 kwietnia. Na trasie pielgrzymki m.in. Padwa, Florencja, Asyż,
Cascia, Rzym, Watykan, Pompeje, Bari. Koszt 2.600 zł. Zapisy w zakrystii.
Szczegółowe informacje na parafialnej stronie internetowej. Spotkanie
organizacyjne w niedzielę, 28 stycznia, o godz. 19.00.
4. Noworoczny Koncert Kolęd dziś o godz. 16.30 w kościele Miłosierdzia
Bożego. Szczegóły na plakacie.
5. W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 w naszym kościele Koncert Kolęd
w wykonaniu zespołu Via Lucis z Międzyrzecza. Podczas koncertu będzie
możliwość zakupienia płyt z kolędami.
6. Związek Sybiraków w Głogowie zaprasza Sybiraków z Głogowa i okolic na
Mszę św. w przyszłą niedzielę w kościele św. Klemensa o godz. 12.30, a po
jej zakończeniu na spotkanie opłatkowe w sali św. Gerarda.
7. Zachęcamy małżonków do udziału w rekolekcjach ,,Spotkania małżeńskie –
dialog we dwoje”, które odbędą w dniach 9-11 lutego br. w Rokitnie.
8. II Piesza Pielgrzymka Pracowników Polskiej Miedzi do Grodowca odbędzie
się w sobotę, 13 stycznia. Szczegóły na plakacie.
9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć egzemplarze „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
10.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła.
11.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę i raz
jeszcze składamy noworoczne życzenia. Oby rozpoczynający się 2018 rok
był czasem doświadczenia Bożej i ludzkiej dobroci i miłości oraz realizacji
najgłębszych pragnień.
12.W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:
śp. Maria Rozmus, lat 70, z ul. Rynek, śp. Stanisław Jazownik, lat 59, z ul.
Armii Krajowej, śp. Józef Kulik, lat 82, z ul. Tenisowej. Wieczny odpoczynek
racz Im dać, Panie…

