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1. Dziś Niedziela Miłosierdzia. Po Mszach św. zbiórka do puszek na Caritas
Diecezjalną. Dziś Caritas obchodzi swoje święto patronalne. W imieniu
wszystkich księży pracujących w naszej parafii dziękuję członkom
Parafialnego Zespołu Caritas za ich całoroczną pracę, ofiarność
i zaangażowanie w pomoc potrzebującym. Dziękuję też wolontariuszom
i darczyńcom, którzy wspierają działania Zespołu. Za tydzień wolontariusze
Parafialnego Zespołu Caritas przeprowadzą zbiórka do puszek dla ubogich
z naszej parafii.
2. Dziś po Mszy św. o godz. 12.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu do
14.40 i wyjście na ulice naszej parafii, gdzie odmówimy Koronkę do Bożego
Miłosierdzia. Modlitwa będzie odmawiana: przy Ratuszu, na ul. Grodzkiej
(obok fontanny), przy hotelu Qubus, przy rondzie na ul. Kołłątaja, na
ul. Obrońców Pokoju (obok banku WBK) oraz pod krzyżem na
ul. Niedziałkowskiego.
3. W poniedziałek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. jak w dni
powszednie.
4. We wtorek, 10 kwietnia, o godz. 18.00 Msza św. w 8. rocznicę katastrofy
smoleńskiej a następnie uroczystość patriotyczna przy skwerze ks. prałata
Kutzana.
5. We wtorek zapraszamy panów do pomocy w demontażu świątecznej
dekoracji, a w czwartek na spotkanie po Mszy wieczornej.
6. Spotkanie Kręgu Biblijnego we wtorek po Mszy św. wieczornej.
7. Zapraszamy na Katechezę Wielkanocną w środę o godz. 18.45 w sali
kolegium.
8. Spotkanie kandydatów do bierzmowania klas 1 szkół średnich w środę po
Mszy św. wieczornej kościele.

9. W czwartek Msza św. z modlitwą o uzdrowienie o godz. 18.00 w naszym
kościele.
10.Stowarzyszanie Głogowska Rodzina Katyńska zaprasza na uroczystości
upamiętnienia 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, które rozpoczną się Mszą
św. w naszym kościele w piątek, 13 kwietnia, o godz. 11.00.
11.W czwartek i piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. od 17.00
do 18.00.
12. Odbiór alb pierwszokomunijnych w sobotę, 21 kwietnia, w sali kolegium
(grupa I – godz. 9.00, grupa II – godz. 10.00).
13.Dziś o godz. 16.00 w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe rozpocznie się
kurs przedmałżeński.
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 numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
16.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, wiary, radości
i prostoty serca, która w Chrystusie rozpoznaje Pana i Boga, a także opieki
św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.
17.W tym tygodniu odeszli do wieczności śp. Stanisław Hrymnak, lat 88, z ul.
Niedziałkowskiego, śp. Barbara Staszyńska, lat 82, z ul. Daszyńskiego, śp.
Henryk Marcinkowski, lat 72 z ul. Rynek, śp. Jacek Wieczyński, lat 48, z
ul. Obrońców Pokoju. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…

