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1. Dziś o godz. 12.30 w ramach Dni Głogowa zostanie odprawiona Msza św. 

w ruinach św. Mikołaja. Będziemy modlić się w intencji Głogowa 

i Głogowian. 

 

2. Przy wyjściu z kościoła odbywa się dziś zbiórka do puszek na budowę 

świątyni Opatrzności Bożej. 

 

3. Przypominamy, że w czerwcu i w wakacje w niedziele nie ma Mszy św. 

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

 

4. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe codziennie o godz. 17.30. 

 

5. Spotkanie Kręgu Biblijnego w poniedziałek po Mszy św. wieczornej 

w kolegium. 

 

6. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas 7 szkoły podstawowej 

w środę o godz. 18.40. 

 

7. W tym tygodniu pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek 

zapraszamy na adorację w intencji powołań, która rozpocznie się o godz. 

17.00. Szczególnie zapraszamy ministrantów, lektorów, ich rodziców, 

Wspólnotę Margaretek oraz Przyjaciół Paradyża.  

 

8. W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty 

i pojednania podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 

do 18.00. 

 

9. Dzisiaj kolejny dzień Nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha 

Świętego, którą będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę. Zapraszamy 

w sobotę na czuwanie modlitewne przed tą Uroczystością. Rozpocznie się 

ono Mszą św. godz. 18.30 w kościele św. Klemensa. Szczegóły na plakacie. 

 

10.  W przyszłą niedzielę zapraszamy na Marsz dla Życia i Rodziny, który 

wyruszy o godz. 12.00 spod Okna Życia przy Szpitalu im. Jana Pawła II 

i przejdzie ulicami miasta pod kościół św. Klemensa. Tam o godz. 12.30 

Msza św., a po jej zakończeniu piknik rodzinny. Podczas pikniku wystąpi 

m.in. Dorota Osińska z zespołem oraz Kolorowe Gitary. Szczegóły programu 

na plakacie. 



 

11. Organizujemy wyjazd dla młodzieży na Diecezjalny Dzień́ Młodych 

w Rokitnie, który odbędzie się̨ w sobotę̨ 15 czerwca.  

 

12. Organizujemy wyjazd na odpust ku czci Matki Bożej Rokitniańskiej 

obchodzony w niedzielę, 16 czerwca. W tym dniu chcemy w sposób 

szczególny pokłonić się̨ Patronce naszej diecezji i modlić się̨ za Jej 

wstawiennictwem. Zapisy w zakrystii, koszt 40 zł.  

 

13. Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym zapraszają na Mszę św. z modlitwą 

o uzdrowienie w czwartek o godz. 18.00 w kościele NSPJ na osiedlu 

Krzepów.  

 

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

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

zapisy w zakrystii. 
 

15. Zapraszamy na konferencję „Magia – cała prawda”, która odbędzie się 

w sobotę 8 czerwca w parafii pw. NMP Królowej Polski. Szczegółowe 

informacje na stronie internetowej. 

 

16. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na uczelnie katolickie. 

 

17. W niedzielę 16 czerwca 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. Serdecznie 

zapraszamy do uczestnictwa w tej Mszy św. 

 

18. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.  

 

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

nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”. 

 

20. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę! 

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, wewnętrznej siły, 

którą daje wiara, tęsknoty za niebem i opieki św. Mikołaja, patrona naszej 

wspólnoty parafialnej. 

 

21. W tym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Janina Kalisz, lat 85, z ul. 

Niedziałkowskiego, śp. Marian Gucwa, lat 78, z ul. Niedziałkowskiego, 

śp. Barbara Morgas, lat 62, z ul Obrońców Pokoju, śp. Barbara Zygmańska, 

lat 72, z ul. Budowlanych. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie… 


