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

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

a młodzież w piątek o godz. 17.30. 

 

2. Z okazji obchodzonego w miniony piątek wspomnienia św. Franciszka 

z Asyżu, odznaczającego się szczególną wrażliwością na Boże stworzenie, 

dziś odbędzie się błogosławieństwo zwierząt domowych. Chętnych 

zapraszamy ze swoimi pupilami o godz. 15.00 na dziedziniec przy kościele. 

 

3. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej w kolegium spotkanie scholi 

dorosłych. Zapraszamy wszystkich, którzy poprzez śpiew i grę 

na instrumentach pragną się modlić i ubogacić liturgię Mszy św. 

i nabożeństw. 

 

4. Również w poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.30 z kościoła pw. NMP 

Królowej Polski wyruszy procesja różańcowa, która przejdzie ulicami miasta 

do kościoła pw. św. Klemensa. 

 

5. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas 7 szkoły podstawowej 

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

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

 

6. Spotkanie dorosłych przygotowujących się do sakramentu bierzmowania 

w przyszłą w niedzielę, 13 października, po Mszy św. o godz. 18.00 (do tej 

grupy również można jeszcze się dołączyć). 

 

7. Zapraszamy młodzież do Młodzieżowego Zespołu Muzycznego, który 

możemy usłyszeć m.in. podczas Mszy św. o godz. 9.30. Spotkanie i próba 

w każdą środę o godz. 18.45 w sali kolegium. 

 

8. W czwartek o godz. 9.00 Msza św. w intencji wolontariuszy Parafialnego 

Zespołu Caritas i Grona Wspierających Ubogich a po Mszy św. spotkanie w 

kolegium. Z kolei na godz. 17.00 zapraszamy na adorację w intencji 

kapłanów. 

 

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

gimnastykę usprawniającą, a w czwartek o godz. 16.00 na spotkanie 

z dietetykiem i wspólne przygotowanie potraw prozdrowotnych z owoców 

i warzyw. Spotkania odbywają się w kolegium. 



 

 

10. W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi zabrał głos abp 

Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Napisał 

między innymi, że „z moralnego punktu widzenia miłość Ojczyzny 

i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od wszystkich korzystania 

z prawa wyborczego. [...] W zakresie porządku spraw doczesnych – także 

między katolikami mogą istnieć uprawnione różnice poglądów. Pluralizm 

nie może jednak oznaczać moralnego relatywizmu. [...] Jak to wielokrotnie 

przypominali papieże, m.in. św. Jan Paweł II, a ostatnio Papież Franciszek, 

katolicy powinni popierać programy broniące prawa do życia od poczęcia 

do naturalnej śmierci, gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako 

trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę 

rodzinną, […] gwarantujące prawo rodziców do wychowania własnego 

potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami. [...] 

Zachęcam każdego do udziału w modlitwie o owocny przebieg głosowania”. 

W odpowiedzi na tę zachętę w najbliższy piątek, 11 października, w naszym 

kościele parafialnym będziemy się wspólnie modlić w intencji Ojczyzny. 

Nasza modlitwa będzie miała następujący przebieg: godz. 17.00 Adoracja 

Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej, godz. 17.30 

różaniec, godz. 18.00 Msza św. i później ponownie Adoracja Najświętszego 

Sakramentu zakończona Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. 

 

11. Organizujemy wyjazd na Akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny 

do naszego Seminarium Duchownego w Paradyżu w sobotę, 12 października. 

Zapisy w zakrystii. 

 

12. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić XIX Dzień Papieski pod hasłem 

Wstańcie, chodźmy będziemy dziękować Panu Bogu za pontyfikat św. Jana 

Pawła II. Tego dnia zostanie też przeprowadzona zbiórka na fundusz 

stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która jest żywym 

pomnikiem św. Jana Pawła II. Wsparcie dla Fundacji, o które serdecznie 

prosimy, umożliwia realizację pragnień uzdolnionej młodzieży pochodzącej 

z niezamożnych rodzin z niewielkich miejscowości. 

 

13. Mieszkańcy Starego Miasta w ramach Budżetu Obywatelskiego zgłosili 

projekt w sprawie wykonania oświetlenia i remontu chodników przy naszym 

kościele. Na ich prośbę informuję, że przy wyjściu z kościoła znajdują się 

karty do głosowanie na ten projekt. Żeby oddać na niego swój głos, należy 

wypełnić kartę i wypełnioną przynieść do zakrystii. Można również 

zagłosować internetowo na stronie www.obywatel.glogow.pl. 

 

14. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.  

 

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

nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”, a także kalendarze diecezjalne.  

 

http://m.in/
http://www.obywatel.glogow.pl/


 

 

16. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę! 

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, radości, ducha 

mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia, a także opieki św. Mikołaja, 

patrona naszej wspólnoty parafialnej. 

 

17. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: 

śp. Jan Moliński, lat 81, z ul. Obrońców Pokoju, śp. Anna Baniecka, lat 59, z ul. 

Budowlanych, śp. Elżbieta Szymańska, lat 40, z ul. Niedziałkowskiego, 

śp. Henryk Zieliński, lat 83, z ul Wita Stwosza. Wieczny odpoczynek racz Im 

dać, Panie... 


