
 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

9.06.2019 r. 
 

 

 

1. Praktykę duszpasterską w naszej parafii kończy dziś kleryk Mateusz 

Dąbrowski. Dziękujemy mu za obecność wśród nas, za włączenie się w życie 

naszej parafii i życzymy, aby krocząc drogą powołania, umacniał się 

w wierze i całym sercem przylgnął do Boga. 

 

2. Zapraszamy dziś na Marsz dla Życia i Rodziny, który wyruszy o godz. 12.00 

spod Okna Życia przy Szpitalu im. Jana Pawła II i przejdzie ulicami miasta 

pod kościół św. Klemensa. Tam o godz. 12.30 będzie sprawowana Msza św., 

a po jej zakończeniu odbędzie się piknik rodzinny, podczas którego wystąpi 

m.in. Dorota Osińska z zespołem oraz Kolorowe Gitary. Szczegóły programu 

na plakacie. 

 

3. Przy wyjściu z kościoła odbywa się dziś zbiórka do puszek na Katolicki 

Uniwersytet Lubelski i Instytut Filozoficzno-Teologiczny w Zielonej Górze. 

 

4. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe codziennie o godz. 17.30. 

 

5. W poniedziałek obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła. Msze św. o godz. 

7.00, 9.00 i 18.00.  

 

6. Przypominamy, że od czerwca i w wakacje w niedziele nie ma Mszy św. 

o godz. 16.00, jest natomiast Msza św. o godz. 20.00. 

 

7. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas 7 szkoły podstawowej 

w środę o godz. 18.40 w kościele. 

 

8. Parafialny Klub Seniora zaprasza w czwartek 13 czerwca o godz. 16.00 

na pogadankę na temat cukrzycy typu 2 i udzielania pierwszej pomocy 

w cukrzycy. Dla chętnych pomiar poziomu cukru we krwi. Spotkanie 

poprowadzą członkowie Głogowskiego Stowarzyszenia ,,Stop Cukrzycy”. 

 

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

 

10. Wyjazd dla młodzieży na Diecezjalny Dzień́ Młodych w Rokitnie odbędzie 

się̨ w sobotę̨ 15 czerwca. Zapraszamy do udziału. 

 

 

 

 



 

11. Serdecznie zapraszamy w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 12.30, 

podczas której ks. kan. dr Aleksander Walkowiak będzie dziękował Bogu 

za 50 lat kapłaństwa i prosił o błogosławieństwo na kolejne lata posługi. 

 

12. Organizujemy wyjazd na odpust ku czci Matki Bożej Rokitniańskiej, który 

obchodzony jest 16 czerwca. W tym dniu chcemy w sposób szczególny 

pokłonić się̨ Patronce naszej diecezji i modlić się̨ za Jej wstawiennictwem. 

Zapisy w zakrystii, koszt 40 zł. 

 

13.  W przyszłą niedzielę przypada 7. rocznica święceń biskupich bpa Tadeusza 

Lityńskiego. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił Mu w głoszeniu 

Ewangelii i w posłudze umacniania wiary pośród naszej wspólnoty 

diecezjalnej. 

 

14. Za tydzień, podczas Mszy św. o godz. 11.00, odbędzie się uroczyste 

wręczenie strojów dzieciom naszej parafialnej scholi dziecięcej „Mikołajki”. 

W tym dniu po Mszach św. dzieci i młodzież przeprowadzą zbiórkę, z której 

dochód zostanie przeznaczony na wakacyjny wyjazd na obóz do Karpacza. 

 

15. Parafialny Klub Seniora zaprasza na pielgrzymko-wycieczkę do Gniezna 

i Biskupina w czwartek 27 czerwca (koszt 130 zł). Szczegóły na plakacie, 

zapisy w zakrystii. 

 

16. Organizowany jest wyjazd na 82. Pielgrzymkę̨ Nauczycieli i Wychowawców 

na Jasną Górę̨, która odbędzie się w dniach 1-2 lipca br. Szczegóły 

w zakrystii. 

 

17. Czuwanie fatimskie w Grodowcu w czwartek 13 czerwca o godz. 19.00. 

Msza św. o godz. 22.00. 

 

18. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła i 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 przede wszystkim 

otwartości na natchnienia i moc Ducha Świętego, który daje wewnętrzną 

wolność, uzdalnia do budowania pięknych relacji i pozwala wzrastać 

w miłości oraz opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.  

 

21. W minionym tygodniu odeszła do wieczności: śp. Lidia Babula, lat 77, z ul. 

Sienkiewicza. Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie… 


