
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

29 Niedziela Zwykła 

20.10.2019 r. 
 

 

 

 

1. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Niech ten czas obudzi w nas zapał 

do niesienia dobrej nowiny o miłości Boga wszędzie tam, gdzie prowadzą 

ścieżki naszego życia. Módlmy się również za wszystkich misjonarzy 

i mieszkańców krajów misyjnych. Ofiary złożone dzisiaj na tacę będą 

przeznaczone na cele misyjne.  

Parafialny Zespół Caritas przeprowadzi natomiast comiesięczną zbiórkę 

do puszek dla najbardziej potrzebujących z naszej parafii. 

 

2. Dzisiaj we wszystkich kościołach w Polsce odbywa się liczenie wiernych 

uczestniczących w Mszach św. Jest to coroczne badanie o charakterze 

statystycznym przeprowadzane na prośbę Instytutu Statystyki Kościoła 

Katolickiego. 

 

3. We wtorek, 22 października, wspomnienie św. Jana Pawła II. Msza św. dla 

Zespołu Szkół Ekonomicznych, której Jan Paweł II jest patronem, 

o godz. 9.00. 

 

4. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas 7 szkoły podstawowej 

w środę o godz. 18.40 (chętni uczniowie z klas 7 mogą jeszcze dołączyć 

do tej grupy; karty zgłoszeniowe są do odbioru w zakrystii). 

 

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

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

 

6. Rodziców dzieci, które przygotowują się do pierwszej Komunii św., 

zapraszamy na spotkanie w czwartek, 24 października, o godz. 19.00 

w kościele. 

 

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

podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 do 18.00.  

 

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

gimnastykę usprawniającą. 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. Zapraszamy w przyszłą niedzielę na kawę i ciasto do kawiarni „U Mikołaja” 

w kolegium. Kawiarnia będzie czynna od 9.00 do 13.30. 

 

10. Zachęcamy, aby dzieci w przyszłą niedzielę przyszły na Mszę św. o godz. 

11.00 przebrane za ulubionych świętych lub błogosławionych. Podczas tej 

Mszy św. utworzymy korowód świętych. Dzieci, które przyjdą w przebraniu, 

otrzymają słodkie niespodzianki. 

 

11. Zbliża się listopad, czas szczególnej modlitwy za zmarłych. Prosimy 

o czytelne wypisywanie imion zmarłych na kartach wypominkowych, które 

są do zabrania przy wyjściu z kościoła. Jeżeli ktoś chce, aby jego wypominki 

zostały wyczytane w konkretnym dniu, prosimy zgłosić to w zakrystii.  

Zachęcamy do porządkowania cmentarzy, a przede wszystkim 

do duchowego przygotowania się do Uroczystości Wszystkich Świętych, 

ponieważ od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny dla zmarłych. 

 

12. Przypominamy, że jednym z ogólnomiejskich projektów tegorocznego 

budżetu obywatelskiego jest projekt nr 37 dotyczący doświetlenia i remontu 

chodników w rejonie kościoła Bożego Ciała. Jeśli ktoś dotychczas jeszcze 

nie głosował na żaden projekt, zachęcamy do oddania głosu. Głosowanie 

trwa do 25 października.  

Przy wyjściu z kościoła znajdują się karty do głosowanie na wspomniany 

projekt. Żeby oddać na niego swój głos, należy wypełnić kartę i wypełnioną 

przynieść do zakrystii. Można to uczynić również elektronicznie. Szczegóły 

projektu na tablicy ogłoszeń i na naszej stronie. 

 

13. Kurs przedmałżeński rozpocznie się dziś Mszą św. o godz. 18.30 w kościele 

NMP Królowej Polski. 

 

14. Od 23 do 29 października br. (od środy do wtorku) w kaplicy naszego 

głogowskiego szpitala będą się znajdować relikwie bł. siostry Bogumiły 

Noiszewskiej i bł. siostry Marty Więckiej. Pierwsza była lekarzem, zginęła 

19 grudnia 1942 r. zastrzelona przez gestapowca, druga pracowała 

z poświeceniem wśród chorych na tyfus plamisty i zarażona tą chorobą 

umarła 30 maja 1904 r.  

Modlitwy przed relikwiami za ludzi chorych i cierpiących i za pracowników 

służby zdrowia będą się odbywały w godz. od 16.00 do 17.00. 

 

15. Cisi Pracownicy Krzyża serdecznie zapraszają do kibicowania wyjątkowym, 

bo niepełnosprawnym, sportowcom z całej Polski, którzy w piątek i sobotę 

będą rywalizować w Turnieju Polskiej Ligi Bocci. Zawody odbędą się w hali 

sportowej przy ul. Wita Stwosza. Szczegóły na plakacie. 

 

16. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości. 

 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3990&w=odpust&s=5014


 

17. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu można nabyć nowy 

numer „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”, a także kalendarze diecezjalne. 

 

18. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę! 

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy pokoju i radości serca, daru 

ufnej i wytrwałej modlitwy, która jest źródłem mocy w walce 

z przeciwnościami, a także opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty 

parafialnej. 

 

19. Z minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: 

śp. Ryszard Nowak, lat 58, z ul. Armii Krajowej, śp. Tekla Bochniak, lat 87, 

z ul. Sienkiewicza. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie... 


