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1. Ze względu na przypadające w czwartek wspomnienie św. Krzysztofa, 

patrona kierowców, dziś rozpoczyna się XX Ogólnopolski Tydzień 

św. Krzysztofa. Po Mszach św. na dziedzińcu kościelnym odbędzie się 

poświęcenie pojazdów, a przy wyjściu z kościoła można nabyć w cenie 5 zł 

breloki, różańce, obrazki z modlitwą do św. Krzysztofa. Samochody 

poświęcimy również w czwartek, 25 lipca, po Mszy św. wieczornej. 

W przyszłą niedzielę będzie można złożyć ofiarę do puszki na rzecz fundacji 

MIVA-Polska, która wspiera misjonarzy w zakupie środków transportu. 

Organizatorzy zachęcają do podziękowania za szczęśliwe podróżowanie 

w formie: 1 gr za 1 szczęśliwie przejechany kilometr. 

 

2. W tym tygodniu obchodzimy: 

- w poniedziałek – święto św. Marii Magdaleny, 

- we wtorek – święto św. Brygidy Szwedzkiej – patronki Europy, 

- w środę – wspomnienie św. Kingi – dziewicy, 

- w czwartek – święto św. Apostoła Jakuba Starszego i wspomnienie 

św. Krzysztofa, 

- w piątek – św. Joachima i Anny, Rodziców NMP. Tego dnia pamiętajmy 

w modlitwie o naszych babciach, dziadkach, starszych parafianach. 

 

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

W tym czasie okazja do spowiedzi św. 

 

4. W przyszłą niedzielę, 28 lipca, po wieczornej Mszy św. odbędzie się 

nabożeństwo ku czci św. Judy Tadeusza, patrona w sprawach trudnych 

i beznadziejnych. Prosimy składać kartki z intencjami w skrzynce 

umieszczonej w kaplicy. Zostaną one odczytane podczas  

 

5. W pierwszą rocznicę śmierci śp. ks. kan. Stanisława Jaworeckiego, 

tj. w środę, 31 lipca, zapraszamy do modlitwy o łaskę życia wiecznego dla 

niego: o godz. 10.00 na modlitwę różańcową przy grobie na cmentarzu przy 

ul. Legnickiej, a o godz. 18.00 na Mszę św. w naszym kościele. 

 

 

 

 



 

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

która odbędzie się w dniach 2-12 sierpnia. Zapisy w zakrystii. Tam też 

można odebrać karty duchowego pielgrzyma, wesprzeć materialnie 

uczestników pielgrzymki, a także składać intencje, w których będą modlić się 

pielgrzymi. Organizujemy wyjazd autokarowy na ostatni etap pieszej 

pielgrzymki i powitanie pielgrzymów. Osoby chętne na ten wyjazd mogą 

zapisywać się w zakrystii. 

 

7. Parafialny Klub Seniora zaprasza na pielgrzymko-wycieczkę do Wadowic, 

Krakowa, Łagiewnik, która odbędzie się w dniach 11-12 września. Koszt 

330 zł, szczegóły na plakacie, zapisy w zakrystii. 

 

8. Dziś Parafialny Zespół Caritas prowadzi zbiórkę dla najbardziej 

potrzebujących osób z naszej parafii. 

 

9. Panów, którzy pomagają w wykonaniu okolicznościowych dekoracji 

w naszym kościele, proszę o zgłoszenie się po Mszy św. do zakrystii. 

 

10. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości. 

 

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

nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”. 

 

12. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę! 

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości 

Pana Boga, uważności na Jego obecność w codzienności, umiejętności 

harmonijnego łączenia pracy i odpoczynku oraz opieki św. Mikołaja, patrona 

naszej wspólnoty parafialnej. 


