
 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

23 Niedziela Zwykła 

8.09.2019 r. 

 

 
 

1. Spotkanie Kręgu Biblijnego w poniedziałek po Mszy wieczornej. 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą modlić się Słowem Bożym. 

 

2. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek i piątek od godz. 17.00 

do 18.00.  

 

3. Parafialny Klub Seniora zaprasza w czwartek o godz. 16.00 na zajęcia 

kulinarne prowadzone przez kucharzy restauracji Zespołu Pałacowo-

Parkowego z Bądzowa. 

We wtorki o godz. 16.00 w kolegium odbywać się będzie bezpłatna 

gimnastyka usprawniająca dla seniorów.  

Klub organizuje również – 17 października br. – wyjazd do opery 

wrocławskiej na spektakl ,,Cyganeria”. Koszt 110 zł, zapisy w zakrystii. 

Więcej informacji pojawi się wkrótce na plakacie. Serdecznie zapraszamy do 

uczestnictwa w organizowanych przez Klub wydarzeniach. 

 

4. Katecheza przedchrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych w piątek 

o godz. 18.30 w kolegium. 

 

5. Spotkanie Oazy w piątek po Mszy wieczornej. Do udziału w nim zapraszamy 

młodzież, a szczególnie kandydatów do bierzmowania. 

 

6. W piątek, 13 września, na Mszy św. o godz. 18.00 wspólnie z uczestnikami 

tegorocznej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę będziemy modlili się 

w intencjach tychże pielgrzymów, a także w intencjach pielgrzymów 

duchowych i dobroczyńców pielgrzymki. Po Mszy św. odbędzie się 

spotkanie popielgrzymkowe. 

 

7. W sobotę, 14 września, obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 

Zachęcamy, aby w tym dniu uczcić krzyż, znak męki i zwycięstwa 

Chrystusa. O godz. 17.00 zapraszamy na adorację krzyża, a o 17.30 

na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym kościele. W tym dniu, 

w ramach inicjatywy „Polska pod krzyżem”, odbędzie się wyjazd 

do Włocławka. Szczegóły na tablicy ogłoszeń i w zakrystii. 

 

 

 



8. Piesza pielgrzymka do Sanktuarium w Grodowcu odbędzie się w sobotę, 

14 września. Od wielu lat mieszkańcy ziemi głogowskiej wędrują 

do Jutrzenki Nadziei. Zapraszamy wszystkich do wspólnego 

pielgrzymowania. Zbiórka przed naszym kościołem o godz. 6.30, wyjście 

o godz. 7.00. 

 

9. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w kaplicy w kolegium 

w sobotę, 14 września, o godz. 15.00.  

 

10. Z kolei w sobotę, 21 września, organizujemy wyjazd na Diecezjalną 

Pielgrzymkę Mężczyzn do Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski 

w Międzyrzeczu. Zapisy w zakrystii. 

 

11. Duszpasterstwo Nauczycieli i Pracowników Oświaty Rejonu Głogowskiego 

zaprasza na Pielgrzymkę Nauczycieli i Wychowawców do Rokitna 

w niedzielę, 22 września. Koszt 35 zł. Zapisy w zakrystii lub telefonicznie 

u organizatorów do 15 września (numery telefonów zostały podane 

na plakacie). 

 

12. Kurs przedmałżeński rozpocznie się w naszym kościele w niedzielę, 

22 września, o godz. 18.00. Nauki będą się odbywać się od poniedziałku 

do piątku o godz. 19.00. 

 

13.  Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych (od 21 roku życia) 

rozpocznie się w niedzielę, 29 września, Mszą św. o godz. 18.00.  

 

14.  Parafialny Zespół Caritas w przyszłą niedzielę przeprowadzi zbiórkę 

do puszek dla najbardziej potrzebujących. 

 

15. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.  

 

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

nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.  

 

17. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę! 

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy łaski zdrowia, pokoju 

serca, daru mądrości, który pozwala podejmować właściwe decyzje, 

zwłaszcza w trudnych sytuacjach, a także opieki św. Mikołaja, patrona naszej 

wspólnoty parafialnej. 

 

18. W minionym tygodniu z naszej parafii do wieczności odeszli: śp. Anna 

Kozłowska, lat 70, z ul. Piotra Skargi, śp. Małgorzata Moskal, lat 69, z ul. 

Wita Stwosza, śp. Halina Michalska, lat 68, z Obrońców Pokoju, 

śp. Stanisław Jarzmik, lat 66, z ul. Obrońców Pokoju. Wieczny odpoczynek 

racz Im dać, Panie... 

 


