OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III Niedziela zwykła
21.01.2018 r.
1. Dziś kolejna niedziela synodalna. O godz. 17.00 odbędzie się spotkanie
Parafialnego Zespołu Synodalnego, które poprowadzi ks. dr Andrzej
Sapieha, sekretarz synodu diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
2. Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który zakończy się
w czwartek, 25 stycznia świętem Nawrócenia św. Pawła Apostoła.
3. W naszej parafii trwają Odwiedziny Duszpasterskie.
Plan kolędy na najbliższe dni:
 poniedziałek, 22.01.2018 r.:
ul. Budowlanych 18, 20,
 wtorek, 23.01.2018 r.:
ul. Budowlanych 4, 6,
 środa, 24.01.2018 r.:
ul. Norwida, ul. Budowlanych 6 G, ul Kossaka, ul. Konopnickiej,
ul. Sienkiewicza 2 A– H oraz Sienkiewicza – domki,
 czwartek, 25.01.2018 r.:
ul. Sienkiewicza 3, 4, 6, 8, 14,
 piątek, 26.01.2018 r.:
ul. Sienkiewicza 16, Obrońców Pokoju 1,5, 7,
 sobota, 27.01.2018 r.:
od godz. 10.00 – ul. Obrońców Pokoju 11, 13 oraz 15 (z klatek
wojskowych prosimy o zgłaszanie w zakrystii), Morcinka 4
od godz. 14.00 – ul. Morcinka 10, Morcinka – domki, ul. Orzeszkowej,
ul. Obrońców Pokoju16,
 poniedziałek, 29.01.2018 r.:
ul. Armii Krajowej 1, 9 (z klatek wojskowych prosimy zgłaszać
w zakrystii), ul. Obrońców Pokoju 18,

 wtorek, 30.01.2018 r.:
ul. Armii Krajowej 7, ul. Obrońców Pokoju 20,
 środa, 31.01.2018 r.:
ul. Armii Krajowej 11, 13 oraz kolęda uzupełniająca.
W dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00, a w sobotę
o godz. 10.00 i po południu o godz. 14.00.
Plan kolędy zamieszczony jest także na stronie internetowej.
4. Dzisiaj obchodzimy Dzień Babci, a jutro Dzień Dziadka. Pamiętajmy
w modlitwie o naszych Babciach i Dziadkach, dziękując Bogu za ich dobro
i okazane nam serce oraz prosząc o potrzebne łaski dla żyjących i o dar życia
wiecznego dla tych, którzy odeszli.
5. Jutro 32. rocznica śmierci Sługi Bożego Wilhelma Pluty. Prośmy Boga
w modlitwie o dar beatyfikacji wieloletniego pasterza naszej diecezji.
6. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. od 17.00 do 18.00.
7. Za tydzień po każdej Mszy św. Parafialny Zespół Caritas przeprowadzi
zbiórkę na najbardziej potrzebujących.
8. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce do włoskich sanktuariów w dniach
od 12 do 24 kwietnia. Na trasie pielgrzymki m.in. Padwa, Florencja, Asyż,
Cascia, Rzym, Watykan, Pompeje, Bari. Koszt 2.600 zł. Zapisy w zakrystii.
Spotkanie organizacyjne w niedzielę, 28 stycznia, o godz. 19.00.
9. Społeczny Komitet Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości
w Głogowie zaprasza za tydzień w niedzielę o godz. 12.30 na Mszę św.
w intencji Ojczyzny sprawowaną w parafii św. Klemensa w Głogowie i na
wykład dra Stanisława Bogaczewskiego, pracownika IPN we Wrocławiu,
który zostanie wygłoszony w auli św. Gerarda przy wspomnianej parafii.
Wykłady organizowane przez IPN nt. ważnych wydarzeń w historii Polski
będą odbywały się w ostatnią niedzielę miesiąca w parafii św. Klemensa
po Mszy św. o godz. 12.30.
10.W przyszłą niedzielę w parafii św. Klemensa w Głogowie po Mszy św.
o godz. 18.00 odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu scholi
„Klemensiątka”.
11.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć egzemplarze „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
12.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła.

13.Solenizantom i Jubilatom najbliższych dni składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i opieki naszego patrona.
14.W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:
śp. Bronisława Gertych, lat 83, z ul. Niedziałkowskiego, śp. Artur Gabler,
lat 43, z ul. Obrońców Pokoju. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…

