
 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

12 Niedziela Zwykła 

23.06.2019 r. 
 

 

1. Przypominamy, że w wakacje w niedziele nie ma Mszy św. o godz. 16.00, 

jest natomiast Msza św. o godz. 20.00. Od jutra do końca wakacji w dni 

powszednie Msze św. o 7.00 i 18.00 (nie będzie Mszy św. o godz. 9.00). 

 

2. Obchodzony dziś Dzień Ojca to dobra okazja do wyrażenia swojemu tacie 

szacunku i wdzięczności za troskę, opiekę i trud wychowania. Pamiętajmy 

również, aby w tym dniu otoczyć naszych ojców modlitwą. Dla żyjących 

prośmy o potrzebne łaski, a dla zmarłych o dar życia wiecznego. 

 

3. Jutro Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 

 

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

W oktawie Bożego Ciała są one połączone z procesją eucharystyczną. 

O uczestnictwo w procesji prosimy szczególnie dzieci (do sypania kwiatów) 

wraz z rodzicami.  

 

5. Ostatniego dnia oktawy, tj. w czwartek, podczas Mszy św. o godz. 18.00 

zostaną poświęcone wianki uplecione z pierwszych tegorocznych kwiatów 

i ziół.  

 

6. Spotkanie Apostolatu Maryjnego w czwartek po Mszy św. wieczornej.  

 

7. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nie obowiązuje 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Adoracja Najświętszego 

Sakramentu od godz. 17.00 połączona z modlitwą do św. Judy Tadeusza. 

 

8. W sobotę uroczystość św. Piotra i św. Pawła. Ofiary złożone w tym dniu na 

tacę są przeznaczone na Świętopietrze, tzn. zostają̨ przekazane Stolicy 

Apostolskiej, która z kolei przeznacza je na cele dobroczynne. 

 

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

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

zapisy w zakrystii. 

 

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

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

 



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

która odbędzie się w dniach 2-12 sierpnia. Z naszej parafii tradycyjnie 

wyrusza grupa czerwona. Zachęcamy do wzięcia udziału w pielgrzymce i do 

zaangażowania się w jej przygotowanie. Przy wyjściu z kościoła znajduje się 

„biuro pielgrzymkowe”, gdzie trwają zapisy i gdzie można odebrać karty 

duchowego pielgrzyma. Jesteśmy świadomi, że niektórzy młodzi ludzie nie 

zdecydują̨ się na udział w pielgrzymce ze względów finansowych, dlatego 

prosimy również o materialne wsparcie, które umożliwi im pielgrzymowanie 

do Częstochowy. Można też składać́ intencje na Msze św. i na modlitwę̨ 

różańcową̨ oraz na Msze św. odprawiane na Jasnej Górze.  

 

12. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą̨ ofiarę̨ złożoną̨ na potrzeby 

naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości. Serdecznie dziękujemy 

wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie obchodów uroczystości 

Bożego Ciała, a także wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację 

Głogowskiego Wieczoru Chwały. 

 

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

nabyć́ „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.  

 

14. Rozpoczyna się czas wakacji i urlopów. Życzymy dobrego, radosnego 

i bezpiecznego wypoczynku i zachęcamy do chrześcijańskiego przeżywania 

tego czasu. Pamiętajmy o niedzielnej Mszy św. i codziennej modlitwie.  

 

15. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną̨ modlitwę̨! 

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, łaski rozpoznania 

w sobie dziecka Bożego, doświadczenia Bożej miłości oraz opieki 

św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.  

 

16. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Magdalena Orzechowska, 

lat 35, z ul. Śniadeckich, śp. Janina Mazur, lat 82, z ul. Obrońców Pokoju, 

śp. Wawrzyniec Garbowski, lat 73, z ul. Obrońców Pokoju. Wieczny 

odpoczynek racz Im dać, Panie... 


