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1. Zapraszamy o godz. 17.00 na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem 

pasyjnym. 

 

2. Przy wyjściu z kościoła zbiórka do puszek na kwiaty do Bożego Grobu. 

 

3. Spotkanie Kręgu Biblijnego w poniedziałek po Mszy św. wieczornej. 

 

4. W środę, 10 kwietnia, o godz. 18.00 Msza św. w 9. rocznicę katastrofy 

smoleńskiej, a następnie uroczystość patriotyczna przy pomniku Ofiar 

Katynia i Katastrofy Smoleńskiej na skwerze ks. prałata Kutzana. 

 

5. W środę adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. od 17.00 do 18.00.  

 

6. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas 1 szkół średnich, 

3 gimnazjum i 8 szkoły podstawowej w czwartek po Mszy św. wieczornej 

w kościele. 

 

7.  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek: dla dorosłych o godz. 8.30 i 17.30, 

dla dzieci o godz. 16.30, dla młodzieży o godz. 18.30. 

 

8. Stowarzyszanie Głogowska Rodzina Katyńska i Stowarzyszenie Patriotyczny 

Głogów zapraszają na obchody 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, które 

odbędą się w piątek, 12 kwietnia. O godz. 18.00 Msza św. w naszym 

kościele, następnie Marsz Katyński ulicami Starego Miasta połączony 

z rekonstrukcją wydarzeń z 1940 roku, a po nim modlitwa i zapalenie zniczy 

przy pomniku Ofiar Katynia i Katastrofy Smoleńskiej. 

 

9. Ekstremalna Droga Krzyżowa rozpocznie się Mszą św. w piątek, 12 kwietnia 

o godz. 20.00. W dalszym ciągu można zgłosić swój w niej udział. Zapisy 

i wybór trasy: na www.edk.org.pl oraz na facebooku – Ekstremalna Droga 

Krzyżowa Głogów. Więcej informacji na plakacie. 

 

10. Odbiór alb pierwszokomunijnych w sobotę, 13 kwietnia, o godz. 11.00 

w kolegium. 

 

 

 

http://www.edk.org.pl/


 

11. Spotkanie III Zakonu św. Franciszka w sobotę o godz. 15.00 w kaplicy 

kolegium. 

 

12. Spotkanie Młodzieży „Back 2 Panama” odbędzie się w kościele 

pw. św. Klemensa w sobotę, 13 kwietnia. O godz. 18.30 Msza św., a po jej 

zakończeniu poczęstunek oraz blok modlitewno-ewangelizacyjny z adoracją 

Najświętszego Sakramentu. Szczegóły na plakacie. 

 

13. Parafialny Klub Seniora rozprowadza własnoręcznie wykonane palmy 

wielkanocne. Dochód przeznaczony jest na zakup naczyń do sali spotkań dla 

seniorów. Młodzież ze Szkolnego Koła Caritas rozprowadza autorskie kartki 

wielkanocne, a Parafialny Zespół Caritas świece na stół wielkanocny w cenie 

15 zł. Zachęcamy do zakupu. 

 

14. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm podczas każdej Mszy św. 

Tego dnia o godz. 14.00 w parafii pw. NMP Królowej Polski rozpocznie się 

Miejska Droga Krzyżowa. Stamtąd przejdziemy ulicami miasta do parafii 

pw. św. Klemensa. 

 

15. Klub Seniora „U Mikołaja” zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału 

w Konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Wykonane palmy 

można przynosić do zakrystii codziennie do piątku włącznie. Rozstrzygniecie 

konkursu i wręczenie nagród w niedziele palmową po Mszy św. o godz. 

11.00. Szczegóły na plakacie i na naszej stronie internetowej. 

 

16. Wyjazd na pielgrzymko-wycieczkę do Pragi w czwartek, 11 kwietnia o godz. 

5.00 sprzed kolegium. Wyjazd do Poznania na Misterium Męki Pańskiej 

w sobotę, 13 kwietnia, o godz. 16.30. 

 

17. W kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej wystawiony jest kosz, do którego 

można składać produkty żywnościowe i środki czystości, które zostaną 

przekazane ubogim z naszej parafii. 

 

18. Bardzo dziękujemy za ofiary złożone na potrzeby naszego kościoła 

i wszelkie wyrazy życzliwości. Dzisiaj w sposób szczególny dziękujemy 

osobom, które zaangażowały się w przygotowanie Drogi Krzyżowej 

w Miejskiej Fosie. 

 

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

nabyć numery „Niedzieli” oraz „Gościa Niedzielnego” do którego dołączony 

jest film „Ignacy Loyola”.  
 

20. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę! 

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, doświadczenia 

nowości życia, jaką daje łaska Boża i Boże przebaczenie, a także opieki 

św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej. 

 



 

 

21. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Barbara Rabu, lat 83, 

z ul. Budowlanych, śp. Marianna Krukowska, lat 90, 

z ul. Niedziałkowskiego, śp. Artur Malinowski, lat 61, z ul. Wita Stwosza, 

śp. Waldemar Drużynowicz, lat 79, z ul. Daszyńskiego, śp. Grażyna Kuczak, 

lat 71, z ul. Niedziałkowskiego. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie… 


