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1. Parafialny Zespół Caritas, który przygotował oprawę dzisiejszej Mszy św. 

o godz.12.30, zachęca do włączenia się w ogólnopolską akcję „Kromka 

chleba dla sąsiada”, która ma na celu m.in. uwrażliwienie społeczeństwa 

na potrzeby samotnych osób starszych oraz uaktywnienie pomocy 

sąsiedzkiej. Przy wyjściu z kościoła, jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca, 

przyjmuje też datki dla najbardziej potrzebujących. 

 

2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie scholi dorosłych 

w kolegium. Zapraszamy wszystkich, którzy poprzez śpiew i grę 

na instrumentach pragną się modlić i ubogacić liturgię Mszy św. 

i nabożeństw. 

 

3. Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii 

św. w poniedziałek, 16 września, po Mszy św. wieczornej w kościele. 

 

4. Msza św. z nabożeństwem do św. o. Pio we wtorek, 17 września, o godz. 

18.00. Zapraszamy serdecznie do modlitwy oraz wpisywania próśb 

i podziękowań do księgi intencji wyłożonej przy relikwiach Świętego.  

 

5. W środę, 18 września, wspominamy św. Stanisława Kostkę, patrona dzieci 

i młodzieży, dlatego na Mszę św. o godz.18.00 w sposób szczególny 

zapraszamy dzieci i młodzież. Będziemy modlić się w intencji Księdza 

Proboszcza z okazji imienin. Po Mszy św. spotkanie dla młodzieży – grill 

i karaoke.  

 

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

od godz. 17.00 do 18.00.  

 

7. Spotkanie Oazy w piątek po Mszy św. o godz. 18.00. Do udziału w spotkaniu 

zapraszamy młodzież, a szczególnie kandydatów do bierzmowania. 

 

8. Zapraszamy dzieci ze szkoły podstawowej na spotkania Oazy Dzieci Bożych 

w soboty o godz. 11.00 i na próby scholi dziecięcej również w soboty o godz. 

12.00. 

 



9. Młodzież z klas 7 szkół podstawowych rozpoczynającą przygotowanie 

do bierzmowania zapraszamy o przyjście wraz z rodzicami w przyszłą 

niedzielę na Mszę św. o godz. 9.30. Po Mszy św. krótkie spotkanie. 

 

10. Parafialny Klub Seniora zaprasza w czwartek o godz. 16.00 na zwiedzanie 

z przewodnikiem Starego Miasta. Zbiórka przy kolegium. 

We wtorki o godz. 16.00 w kolegium odbywać się będzie bezpłatna 

gimnastyka usprawniająca dla seniorów. Klub organizuje również – 

17 października br. – wyjazd do opery wrocławskiej na spektakl 

,,Cyganeria”. Koszt 110 zł, zapisy w zakrystii. Więcej informacji na plakacie. 

 

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

Mężczyzn do Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski 

w Międzyrzeczu. Zapisy w zakrystii. 

 

12. 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). 

 

13. 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. 

 

14.  Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych (od 21 roku życia) 

rozpocznie się w niedzielę, 29 września, Mszą św. o godz. 18.00.  

 

15. Koło Sybiraków zaprasza we wtorek, 17 września, o godz. 12.00, na Mszę 

św. na cmentarzu przy kościele św. Maksymiliana Kolbe, a następnie 

na uroczystość patriotyczną. 

 

16. Spotkanie z pisarzem i publicystą Witoldem Gadowskim we wtorek, 

17 września, o godz. 19.00 w parafii pw. św. Klemensa. Szczegóły 

na plakacie. 

 

17. Koncert muzyki organowej i kameralnej w sobotę, 21 września, o godz. 

18.00 w kościele w Grębocicach, a koncert patriotyczny w wykonaniu chóru 

„Con Spirito” w niedzielę, 22 września, o godz. 16.00 w kościele NMP 

Królowej Polski. Szczegóły na plakatach. 

 

18. W przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka do puszek na uczelnie katolickie 

w Polsce. 

 

19. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.  

 



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

nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.  

 

21. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę! 

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, pokoju i radości 

serca, wierności drodze wyznaczonej przez Boże przykazania, doświadczenia 

wielkości miłości Boga, a także opieki św. Mikołaja, patrona naszej 

wspólnoty parafialnej. 


