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1. Dzisiejsza niedziela to niedziela „Ad Gentes” – Dzień Modlitwy, Postu
i Solidarności z Misjonarzami. Zbiórka do puszek na dzieła misyjne zostanie
przeprowadzona w przyszłą niedzielę po Mszach św.
2. Dziś gościmy w parafii młodzież z Katolickiego Ośrodka Terapii
i Wychowania Młodzieży ANASTASIS w Strychach wraz z terapeutą.
Ośrodek ANASTASIS jest jedynym katolickim ośrodkiem w zachodniej
Polsce, który zajmuje się pomocą osobom uzależnionym od narkotyków.
Wychowankowie Ośrodka podzielą się z nami świadectwem nawrócenia. Po
Mszach św. będzie można spotkać się z naszymi gośćmi oraz wesprzeć
finansowo Ośrodek. Młodzież przygotowała również rękodzieło, które
będzie można nabyć. Za każdy wyraz wsparcia serdecznie dziękujemy.
3. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym dziś
o godz. 17.00.
4. W czasie Wielkiego Postu na adorację Najświętszego Sakramentu
zapraszamy w środę w godz. od 17.00 do 18.00.
5. W środę, 28 lutego, po wieczornej mszy św. odbędzie się nabożeństwo
ku czci św. Judy Tadeusza, patrona w sprawach trudnych i beznadziejnych.
Prosimy składać kartki z intencjami w skrzynce umieszczonej w kaplicy.
Zostaną one odczytane podczas środowego nabożeństwa.
6. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W czwartek na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy w sposób szczególny
ministrantów i lektorów oraz ich rodziców, a także Przyjaciół Paradyża.
Wcześniej – od godz. 17.00 – podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu
będziemy modlić się w intencji nowych powołań do kapłaństwa.
7. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu: dla
dorosłych o godz. 8.30 i 17.30, dla dzieci o godz. 16.30, dla młodzieży
o godz. 18.30. Do udziału w Drodze Krzyżowej dla młodzieży zapraszamy
zwłaszcza kandydatów do bierzmowania.
W czasie nabożeństw zbierana będzie taca na wystrój kościoła na
uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

8. Informujemy, że rekolekcje parafialne odbędą się w dniach 11-14 marca.
Rekolekcje dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7, 8 i 9 zostaną
przeprowadzone w dniach 12-14 marca, a dla uczniów szkół średnich
w dniach 26-28 marca.
9. Msza św. na rozpoczęcie Głogowskich Obchodów Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych zostanie odprawiona w przyszłą niedzielę
o godz. 12.30 w parafii NMP Królowej Polski. Po Mszy św. odbędzie się
Marsz Pamięci pod Pomnik Podziemia Niepodległościowego. Szczegóły na
plakacie.
10.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
11.Caritas naszej diecezji rozprowadza płyty CD z muzyką do filmu ,,Dwie
Korony” opowiadającym o życiu św. Maksymiliana Marii Kolbe. Ofiara
dobrowolna za płytę jest cegiełką na nowo powstające schronisko dla
bezdomnych w Zielonej Górze. Istnieje także możliwość przekazania 1%
podatku na Caritas. Przy wyjściu są rozdawane ulotki informacyjne na ten
temat.
12.Zachęcamy do włączenia się w przygotowanie misterium Męki Pańskiej
w miejskiej fosie. Osoby chętne prosimy o zgłoszenie się do zakrystii.
13.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia polecamy opiece św. Mikołaja,
patrona naszej wspólnoty parafialnej. Niech nasz św. Patron wyprosi łaskę
wiary, która daje radość i pokój serca oraz pozwala ufać Bogu w każdej
sytuacji.
14.W tym tygodniu odeszli do wieczności śp. Jan Giza, lat 69, z ul. Armii
Krajowej, śp. Stanisława Bednarek, lat 92, z ul. Listopadowej, śp. Michał
Kaleńczuk, lat 69, z ul. Końcowej. Wieczny odpoczynek racz Im dać,
Panie…

