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1. Dziś odbywa się zbiórka na powstające w naszym mieście hospicjum, 

w którym osoby ciężko chore będą objęte wieloaspektową opieką 

oznaczającą przede wszystkim walkę z bólem, zapewnienie komfortu 

i wsparcia zarówno chorym, jak i ich bliskim. 

 

2. Obchodzimy dzisiaj Dzień Matki. Módlmy się za nasze Mamy, prośmy dla 

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

W intencji wszystkich Mam będziemy modlić się dzisiaj o godz. 20.30 

podczas Apelu Maryjnego w ruinach kościoła św. Mikołaja. Poprowadzi 

go Duszpasterstwo Nauczycieli i Pracowników Oświaty. 

 

3. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30 (w piątek 

odbędzie się ostatnie), a od soboty na nabożeństwa czerwcowe również 

o godz. 17.30. 

 

4. Apostolat Maryjny zaprasza w poniedziałek na różaniec o godz. 8.30, 

na Mszę św. o godz. 9.00, a następnie na spotkanie formacyjne w salce.  

 

5. We wtorek, 28 maja, Mszę św. wieczorną będą sprawować kapłani naszej 

diecezji wyświęceni w 1999 r., którzy będą dziękować Bogu za dar 

kapłaństwa i prosić o błogosławieństwo na kolejne lata posługi. Serdecznie 

zapraszamy do uczestnictwa w tej Mszy św. 

Poprzedzi ją nabożeństwo majowe i ku czci św. Judy Tadeusza, patrona 

w sprawach trudnych i beznadziejnych. Prosimy składać́ kartki z intencjami 

w skrzynce umieszczonej w kaplicy. Zostaną̨ one odczytane podczas 

wtorkowego nabożeństwa. 

 

6. W piątek obchodzimy święto Nawiedzenia NMP. Tego dnia rozpocznie się 

nowenna przed Niedzielą Zesłania Ducha św. Jak w każdy piątek odbędzie 

się adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której będzie okazja 

do spowiedzi świętej. 

 

7. Zmiana tajemnic różańcowych w sobotę 1 czerwca. O godz. 10.20 wspólny 

różaniec, a o 11.00 Msza św.  

 

 



 

8. W najbliższą sobotę, 1 czerwca, dzieci z Oazy Dzieci Bożych i scholi 

dziecięcej wraz z rodzicami udadzą się na Diecezjalny Dzień Dziecka 

do Rokitna. W planie Msza św. i piknik rodzinny. W Rokitnie odbędzie się 

również uroczyste zakończenie peregrynacji kopii Cudownego Obrazu 

św. Józefa z Kalisza w naszej diecezji. Zapraszamy do wyjazdu dzieci i całe 

rodziny.  

 

9.  W przyszłą niedzielę, 2 czerwca, o godz. 12.30 w ruinach św. Mikołaja 

będzie odprawiona Msza św. na zakończenie Dni Głogowa. Będziemy 

wówczas modlić się o pomyślny rozwój naszego miasta i w intencji 

mieszkańców.  

 

10. Przypominamy, że od czerwca w niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 

16.00, będą natomiast Msze św. o godz. 20.00. 

 

11. Zapraszamy na oazy wakacyjne. Szczegółowe informacje w zakrystii. 

 

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. W niedzielę, 16 czerwca, odbędzie się pielgrzymka na odpust ku czci Matki 

Bożej Rokitniańskiej. W tym dniu chcemy w sposób szczególny uczcić 

Patronkę naszej diecezji i modlić się za Jej wstawiennictwem. Zapisy 

na pielgrzymkę w zakrystii.  

 

14. Organizujemy wyjazd młodzieży na Diecezjalny Dzień Młodych w Rokitnie, 

który odbędzie się w sobotę, 15 czerwca. 

 

15.  Za tydzień zbiórka do puszek na rzecz budowy Świątyni Opatrzności Bożej. 
 

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

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

informacje na stronie internetowej. 

 

17. Obraz św. Józefa nawiedzi parafię w Grodowcu w środę, 29 maja o godz. 

17.45. Zachęcamy do udziału w peregrynacji. 

 

18. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła, za ofiary złożone na hospicjum i za 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 łaski zdrowia, 

doświadczenia w codziennym życiu obecności Boga i pokoju, który On daje, 

a który jest silniejszy od jakiegokolwiek lęku oraz opieki św. Mikołaja, 

patrona naszej wspólnoty parafialnej. 

 

21. W minionym tygodniu odszedł do wieczności: śp. Janusz Pusztuk, lat 70, 

z ul. Polskiej. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie… 


