
 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

17 Niedziela Zwykła 

28.07.2019 r. 
 

 

 

1. Dziś na zakończenie XX Tygodnia św. Krzysztofa przy wyjściu z kościoła 

można złożyć ofiarę do puszki na rzecz fundacji MIVA-Polska, która 

wspiera misjonarzy w zakupie środków transportu. Można również nabyć – 

w cenie 5 zł – breloczki i obrazki z modlitwą do św. Krzysztofa. 

 

2. W poniedziałek wspominamy w liturgii św. Martę, w środę św. Ignacego 

z Loyoli, w czwartek św. Alfonsa Liguori, a w piątek, 2 sierpnia, 

obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli (tego dnia 

można zyskać odpust zupełny). 

 

3. W pierwszą rocznicę śmierci 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. 

 

4. W czwartek rozpoczyna się sierpień – miesiąc trzeźwości. Zachęcamy 

do abstynencji w intencji osób uzależnionych. 

 

5. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.  

W czwartek i piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 

do 18.00. W tym czasie okazja do spowiedzi św. 

 

6. Zmiana tajemnic różańcowych w sobotę 3 sierpnia. O godz. 10.20 

rozpocznie się nabożeństwo pierwszej soboty, a o 11.00 Msza św. 

 

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

która odbędzie się w dniach 2-12 sierpnia. Zapisy w biurze pielgrzymkowym 

i 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. Koszt 60 zł. 

Wyjazd w niedzielę, 11 sierpnia o godz. 23.30 a powrót z Częstochowy 

w poniedziałek, 12 sierpnia po Apelu Jasnogórskim.  

 

8. 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. 

 



 

 

9. Sanktuarium Matki Bożej w Grodowcu zaprasza na Koncert muzyki 

organowej w sobotę, 3 sierpnia, o godz. 1800. Szczegóły na plakacie i na 

naszej stronie internetowej. 

 

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 wszelkich potrzebnych łask 

do owocnego realizowania swego życiowego powołania, pragnienia 

modlitwy i tego, by ona była piękną relacją miłości do ukochanego Ojca oraz 

opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej. 

 

13. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Władysław Czajkowski, lat 

65, śp. Bronisław Michalak, lat 76, z ul. Niedziałkowskiego. Wieczny 

odpoczynek racz Im dać, Panie… 

 


