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1. Przypominamy, że obowiązuje już porządek Mszy św. sprzed wakacji. W dni 

powszednie od poniedziałku do piątku zapraszamy na Msze św. o godz. 7.00, 

9.00 i 18.00, w soboty o godz. 7.00 i 18.00. Od tej niedzieli nie będzie Mszy 

św. o godz. 20.00, ale będzie o godz. 16.00. 

 

2. Jutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Zapraszamy dzieci i młodzież 

na Msze św. o godz. 7.00, 9.00, i 18.00, podczas których modlić się 

będziemy o potrzebne łaski w nowym roku nauki. Podczas Mszy św. o godz. 

18.00 zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne dzieci klas 

pierwszych. Po Mszy św. spotkanie katechetów w kolegium. 

 

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

W czwartek o godz. 17.00 rozpocznie się adoracja Najświętszego 

Sakramentu, w czasie której będziemy modlić się w intencji nowych 

powołań do kapłaństwa. Do udziału w tej modlitwie, a także we Mszy św. 

o godz. 18.00, zapraszamy w sposób szczególny ministrantów, kandydatów 

na ministrantów wraz z rodzicami, a także Przyjaciół Paradyża i Wspólnotę 

Margaretek. Po Mszy św. spotkanie rodziców służby liturgicznej. 

 

4. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej 

od godz. 17.00 do 18.00. 

 

5. Zmiana tajemnic różańcowych w sobotę, 7 września. O godz. 10.20 

rozpocznie się nabożeństwo pierwszej soboty, a o 11.00 Msza św. 

 

6. Odwiedziny duszpasterskie chorych przez ks. proboszcza w piątek od godz. 

8.00, a przez księży wikariuszy w sobotę. 

 

7. Spotkanie Parafialnego Klubu Seniora w czwartek o godz. 16.00 

w kolegium. 

 

8. Spotkanie Oazy w piątek po Mszy św. wieczornej. Do udziału w spotkaniu 

zapraszamy młodzież, a szczególnie kandydatów do bierzmowania. 

 

 

 



9. W piątek, 13 września, na Mszy św. o godz. 18.00 wspólnie z uczestnikami 

tegorocznej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę będziemy modlili się 

w intencjach tychże pielgrzymów, a także w intencjach pielgrzymów 

duchowych i dobroczyńców pielgrzymki. Po Mszy św. odbędzie się 

spotkanie popielgrzymkowe. 

 

10. Piesza pielgrzymka do Sanktuarium w Grodowcu odbędzie się w sobotę, 

14 września. 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. 

 

11. W ramach inicjatywy „Polska pod krzyżem” w sobotę, 14 września, 

organizowane są wyjazdy do Włocławka i Rokitna. Szczegóły na tablicy 

ogłoszeń i w zakrystii. 

 

12. Kurs przedmałżeński rozpocznie się w naszym kościele w niedzielę, 

22 września, o godz. 18.00. Nauki będą się odbywać się od poniedziałku 

do piątku o godz. 19.00. 

 

13. W sobotę, 21 września, organizujemy wyjazd na Diecezjalną Pielgrzymkę 

Mężczyzn do Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski 

w Międzyrzeczu. Zapisy w zakrystii. 

 

14. Duszpasterstwo Nauczycieli i Pracowników Oświaty Rejonu Głogowskiego 

zaprasza na Pielgrzymkę Nauczycieli i Wychowawców do Rokitna 

w niedzielę, 22 września. Koszt 35 zł. Zapisy w zakrystii lub telefonicznie 

u organizatorów do 15 września (numery telefonów zostały podane na 

plakacie). 

 

15. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości. Informujemy, że w tym 

tygodniu zakupiliśmy nowe mikrofony bezprzewodowe do naszego kościoła. 

 

16. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można 

nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.  

 

17. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę! 

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy pełni łask Bożych, 

łagodności, która idzie w parze z miłością i szacunkiem, ale nie pozwala 

sobie wejść na głowę i pokory, która nie jest słabością, ale umiejętnością 

stawania w prawdzie i wdzięcznością wobec Boga i ludzi, a także opieki 

św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej. 

 


