
 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

28 Niedziela Zwykła 

13.10.2019 r. 
 

 

 

1. Dziś obchodzimy XIX Dzień Papieski pod hasłem Wstańcie, chodźmy,  

w czasie, którego w sposób szczególny dziękujemy Panu Bogu za pontyfikat 

św. Jana Pawła. Przy wyjściu z kościoła zbieramy środki na fundusz 

stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która jest żywym 

pomnikiem św. Jana Pawła II. Wsparcie dla Fundacji, o które serdecznie 

prosimy, umożliwia realizację pragnień uzdolnionej młodzieży pochodzącej 

z niezamożnych rodzin z niewielkich miejscowości. 

 

2. Nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17.30. Dzieci zapraszamy  

na różaniec zwłaszcza w poniedziałek, środę i piątek o godz. 16.30. W środę,  

w 41. rocznicę wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, zapraszamy  

na różaniec z rozważaniami papieża Polaka. 

 

3. Spotkanie dorosłych przygotowujących się do sakramentu bierzmowania dziś 

po Mszy św. o godz. 18.00.  

 

4. Duszpasterstwo Nauczycieli i Pracowników Oświaty Rejonu Głogowskiego 

zaprasza do wspólnej modlitwy z okazji Święta Edukacji Narodowej. Msza 

św. w intencji nauczycieli i pracowników oświaty w poniedziałek,  

14 października, o godz. 18.00.  

 

5. Spotkanie Kręgu Biblijnego w poniedziałek po Mszy wieczornej. 

 

6. Msza św. z nabożeństwem do św. Ojca Pio we wtorek, 15 października,  

o godz. 18.00. Zapraszamy serdecznie do modlitwy oraz wpisywania próśb  

i podziękowań do księgi intencji wyłożonej przy relikwiach Świętego. 

 

7. Parafialny Klub Seniora zaprasza we wtorek o godz. 16.00 na bezpłatną 

gimnastykę usprawniającą. Organizowany przez Klub wyjazd do Opery 

Wrocławskiej w czwartek o godz. 16.00 spod kolegium. 

 

8. Klub Seniora organizuje również wyjazd do Filharmonii Zielonogórskiej na 

koncert symfoniczny „Moniuszko i jego Europa” w czwartek, 15 listopada. 

Przed koncertem zwiedzanie m.in. Muzeum Ziemi Lubuskiej i konkatedry 

św. Jadwigi. Koszt wyjazdu 80 zł. Szczegóły na plakacie. Zapisy w zakrystii. 

 

  

 



9. W piątek, 18 października, obchodzimy wspomnienie św. Łukasza 

Ewangelisty, patrona Służby Zdrowia. W czasie Mszy św. będziemy modlić 

się za Pracowników Służby Zdrowia, aby  Bóg im błogosławił w codziennej 

służbie chorym. 

 

10. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w piątek 

podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 do 18.00.  

 

11. Katecheza przedchrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych w piątek 

o godz. 18.30 w sali kolegium. 

 

12. W sobotę, 19 października, rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki. Dziękujmy Bogu w tym dniu za kapłana, który przypomniał 

nam, że wolność jest w nas. 

 

13. Za tydzień niedziela misyjna. Ofiary złożone tego dnia na tacę będą 

przeznaczone na cele misyjne. Z kolei Parafialny Zespół Caritas 

przeprowadzi comiesięczną zbiórkę do puszek dla najbardziej 

potrzebujących. 

 

14. Zbliża się listopad, czas szczególnej modlitwy za zmarłych. Bardzo prosimy 

o czytelne wypełnianie kartek wypominkowych, a każde kto chce, aby jego 

wypominki zostały wyczytane w konkretnym dniu, prosimy o zgłoszenie się 

w zakrystii. 

 

15. Mieszkańcy Starego Miasta w ramach Budżetu Obywatelskiego zgłosili 

projekt w sprawie wykonania oświetlenia i remontu chodników przy naszym 

kościele. Na ich prośbę informujemy, że przy wyjściu z kościoła znajdują się 

karty do głosowanie na ten projekt. Żeby oddać na niego swój głos, należy 

wypełnić kartę i wypełnioną przynieść do zakrystii. Można również 

zagłosować internetowo na stronie www.obywatel.glogow.pl 

 

16. Parafia św. Klemensa zaprasza na koncert organowy w przyszłą niedzielę po 

Mszy św. o godz. 16.00. Szczegóły na tablicy ogłoszeń. 

 

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

nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”, a także kalendarze: diecezjalny 

w cenie 5 zł oraz jednostronicowy w cenie 2 zł. 

 

18. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości. 

 

19. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę! 

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy umiejętności dostrzegania 

Bożych darów i wdzięczności za nie oraz opieki św. Mikołaja, patrona naszej 

wspólnoty parafialnej, a katechetom, nauczycielom, pracownikom oświaty  

z racji przypadającego jutro Dnia Edukacji Narodowej życzymy potrzebnych 

łask do owocnej i satysfakcjonującej pracy.  

http://www.obywatel.glogow.pl/


 

20. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: 

śp. Anna Sobierajska, lat 73, z ul. Obrońców Pokoju, śp. Maria Lepak, lat 73, 

z ul. Daszyńskiego, śp. Edmund Binert, lat 72, z ul. Sienkiewicza. Wieczny 

odpoczynek racz Im dać, Panie. 

 


