
 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Uroczystość Najświętszej Trójcy 

16.06.2019 r. 

 

 
 

1. Dziś podczas Mszy św. o godz. 12.30 ks. kan. dr Aleksander Walkowiak 

będzie dziękował Bogu za 50 lat kapłaństwa i prosił o błogosławieństwo 

na kolejne lata posługi. 

 

2. W Rokitnie odbywa się dzisiaj uroczystość odpustowa ku czci Matki Bożej 

Rokitniańskiej. Dzisiaj przypada też 7. rocznica święceń biskupich 

bpa Tadeusza Lityńskiego. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił Mu 

w głoszeniu Ewangelii i w posłudze umacniania wiary pośród naszej 

wspólnoty diecezjalnej. 

 

3. Dziś podczas Mszy św. o godz. 11.00, odbędzie się uroczyste wręczenie 

strojów dzieciom naszej parafialnej scholi dziecięcej „Mikołajki”. Po Mszach 

św. dzieci przeprowadzą zbiórkę, z której dochód zostanie przeznaczony 

na wakacyjny wyjazd na obóz do Karpacza. 

 

4. W miniony czwartek odeszła do Pana śp. Anna Brasse, mama Księdza 

Proboszcza. Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa 

Tadeusza Lityńskiego zostanie odprawiona w naszym kościele we wtorek 18 

czerwca br. o godz. 12.30 (od godz. 12.00 modlitwa różańcowa). Po jej 

zakończeniu nastąpi przejazd na cmentarz przy ul. Legnickiej, gdzie odbędą 

się dalsze obrzędy pogrzebowe. Polecajmy śp. Annę Brasse Bożemu 

Miłosierdziu i módlmy się za Jej bliskich i wszystkich, których Jej śmierć 

dotknęła, aby w Bogu odnaleźli pociechę i pokój serca. 

 

5. W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Boże 

Ciało. Zapraszamy na Msze święte o godz. 6.30, 8.00, 9.00, 12.30 i o 18.00. 

Po Mszy św. o godz. 9.00 z naszego kościoła wyruszy procesja 

eucharystyczna, która nieprzerwanie od sześćdziesięciu lat przechodzi trasę 

pomiędzy kościołami Bożego Ciał i św. Klemensa. Zachęcamy do udziału 

w tej procesji, która jest świadectwem naszej wiary w Jezusa 

Eucharystycznego. 

Zapraszamy dzieci do udziału w procesji i do sypania kwiatów. Próby 

sypania kwiatów w poniedziałek o godz. 17.00 na dziedzińcu kościelnym. 

Prosimy, aby dzieci komunijne uczestniczyły w procesji w strojach 

komunijnych. Prosimy również o przyniesienie płatków kwiatów do zakrystii 

w środę po Mszy wieczornej, a panów o pomoc w przygotowaniu ołtarza 

eucharystycznego również w środę po Mszy wieczornej. 

 

 



 

6. Zachęcamy do udziału w Głogowskim Wieczorze Chwały, który odbędzie 

się na Rynku w Uroczystość Bożego Ciała, tj. 20 czerwca 2019 r., o godz. 

20.00. Będzie to okazja do posłuchania chrześcijańskich utworów 

w wykonaniu głogowskich muzyków. Tym koncertem pragniemy oddać 

chwałę Bogu i przypomnieć, że nasz kościół nosi wezwanie Bożego Ciała.  

 

7. W oktawie Bożego Ciała tradycyjnie będą się odbywać procesje 

eucharystyczne wokół kościoła, dlatego bardzo prosimy o udekorowanie 

okien w domach, obok których przejdzie procesja. 

 

8. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe codziennie o godz. 17.30; od piątku 

nabożeństwa będą połączone z procesją eucharystyczną. 

 

9.  Msza św. na zakończenie roku szkolnego w środę 19 czerwca o godz. 18.00. 

Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież, ich rodziców oraz nauczycieli. 

Spowiedź́ dla dzieci i młodzieży o godz. 17.30.  

 

10. W piątek od godz. 17.00 do 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu 

i okazja do spowiedzi świętej. 

 

11. Przypominamy, że od czerwca i w wakacje w niedziele nie ma Mszy św. 

o godz. 16.00, jest natomiast Msza św. o godz. 20.00. Od przyszłego 

tygodnia, tj. od 24 czerwca, do końca wakacji w dni powszednie nie będzie 

Mszy św. o godz. 9.00. 

 

12. Parafialny Klub Seniora zaprasza na pielgrzymko-wycieczkę do Gniezna 

i Biskupina w czwartek 27 czerwca (koszt 130 zł). Szczegóły na plakacie, 

zapisy w zakrystii. 

 

13. Organizowany jest wyjazd na 82. Pielgrzymkę Nauczycieli i Wychowawców 

na Jasną Górę w dniach 1-2 lipca br. Szczegóły na tablicy ogłoszeń. 

 

14. Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce z Głogowa na Jasną Górę. 

Zapisy do wspólnego pielgrzymowania w Grupie Czerwonej w zakrystii. 

Więcej informacji na plakacie. 

 

15. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.  

 

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 dobrego zdrowia, 

doświadczenia w codziennym życiu obecności Boga, który jest Bogiem 

miłości i pokoju, pewności, że nadzieja w Nim pokładana zawieść nie może 

oraz opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej. 



 

18. W tym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Danuta Ptak, lat 72, 

z ul. Niedziałkowskiego, śp. Józef Wijatkowski, lat 54, z ul. Moniuszki, 

śp. Halina Sulima, lat 67, z ul Mechanicznej, śp. Krzysztof Drob, lat 66, 

z ul. Sienkiewicza, śp. Grażyna Sielicka, lat 67, z ul. Szewskiej. Wieczny 

odpoczynek racz Im dać, Panie… 


