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1. Zapraszamy na Apel Maryjny w ruinach kościoła św. Mikołaja dzisiaj
o godz. 20.30, a także na nabożeństwa majowe w naszym kościele
codziennie (do czwartku) o godz. 17.30.
2. Przypominamy, że od czerwca w niedziele nie będzie Mszy św. o godz.
16.00, będzie natomiast Msza św. o godz. 20.00.
3. Apostolat Maryjny zaprasza w poniedziałek na różaniec o godz. 8.30,
następnie na Mszę św. o godz. 9.00 i spotkanie formacyjne w salce.
4. W poniedziałek, 28 maja, po wieczornej Mszy św. zapraszamy nabożeństwo
ku czci św. Judy Tadeusza, patrona w sprawach trudnych i beznadziejnych.
Prosimy składać kartki z intencjami w skrzynce umieszczonej w kaplicy św.
Tadeusza. Zostaną one odczytane podczas poniedziałkowego nabożeństwa.
5. W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Boże
Ciało. Zapraszamy na Msze święte o godz. 6.30, 8.00, 9.00, ok. 12.00 (po
zakończeniu procesji) i o 18.00. Po Mszy św. o godz. 9.00 z kościoła
św. Klemensa wyruszy procesja eucharystyczna, która przejdzie tradycyjnie
do czterech ołtarzy. Zachęcamy do udziału w tej procesji, która jest
świadectwem naszej wiary w Jezusa Eucharystycznego.
Zapraszamy dzieci do udziału w procesji i do sypania kwiatów. Próby
sypania kwiatów w poniedziałek o godz. 17.00 na dziedzińcu kościelnym.
Prosimy, aby dzieci komunijne uczestniczyły w procesji w strojach
komunijnych. Prosimy również parafian o przyniesienie płatków kwiatów do
zakrystii w środę po Mszy wieczornej, a także o pomoc w przygotowaniu
ołtarza eucharystycznego, również w środę po Mszy wieczornej.
6. Zachęcamy do udziału w organizowanym przez naszą parafię Głogowskim
Wieczorze Chwały, który odbędzie się na Bulwarze Nadodrzańskim
w Uroczystość Bożego Ciała, 31 maja 2018 r., o godz. 20.00. Będzie to
okazja do posłuchania chrześcijańskich utworów w wykonaniu głogowskich
muzyków. Tym koncertem pragniemy oddać chwałę Bogu i przypomnieć, że
nasz kościół nosi wezwanie Bożego Ciała. Przy wyjściu z kościoła można
wziąć ulotkę dotyczącą tego wydarzenia.

7. W oktawie Bożego Ciała tradycyjnie będą się odbywać procesje
eucharystyczne wokół kościoła, dlatego bardzo prosimy o udekorowanie
okien w domach, obok których przejdzie procesja.
8. Od piątku zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe codziennie o godz. 17.30.
9. W piątek od godz. 17.00 do 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
i okazja do spowiedzi świętej.
10.Ks. Proboszcz uda się̨ z wizytą duszpasterską do chorych w piątek,
1 czerwca, a księża wikariusze zgodnie z ustaleniami z chorymi.
11.Zmiana tajemnic różańcowych w sobotę, 2 czerwca. O godz. 10.20 wspólny
różaniec, a o 11.00 Msza św.
12.W najbliższą sobotę, 2 czerwca, w Rokitnie odbędzie się Diecezjalny Dzień
Dziecka, na który wybierają się dzieci z Oazy Dzieci Bożych i scholi
dziecięcej wraz z rodzicami. W programie Dnia Dziecka znajdują się m.in.
Msza św. i piknik rodzinny. Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc.
Zapraszamy do wyjazdu dzieci i całe rodziny. Więcej informacji w zakrystii.
13. W przyszłą niedzielę, 3 czerwca, Msza św. o godz. 12.30 będzie odprawiona
wyjątkowo w ruinach św. Mikołaja. Obchodząc Dni Głogowa, będziemy
modlić się w intencji Miasta i jego mieszkańców.
14.Zapraszamy na oazy wakacyjne. Szczegółowe informacje w zakrystii.
15.W piątek, 8 czerwca, po Mszy św. wieczornej pierwsze spotkanie przed
Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę. Przypominamy, że z naszej parafii na
Jasną Górę wyruszy Grupa Czerwona. Zachęcamy do wzięcia udziału
w pielgrzymce i do zaangażowania się w jej przygotowanie. Więcej
informacji u ks. Tomasza.
16.Organizujemy wyjazd dla młodzieży w ramach formacji do bierzmowania na
Diecezjalny Dzień Młodych w Rokitnie, który odbędzie się w sobotę
16 czerwca.
17.Organizujemy wyjazd na odpust ku czci Matki Bożej Rokitniańskiej, który
odbędzie się w niedzielę, 17 czerwca. W tym dniu chcemy w sposób
szczególny pokłonić się Patronce naszej diecezji i modlić się za Jej
wstawiennictwem. Zapisy w zakrystii.
18. Za tydzień zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej.

19.W najbliższą sobotę, tj. 2 czerwca, w parafii p.w. NMP Królowej Polski
odbędzie się konferencja (wyłącznie dla osób dorosłych) na temat: Jak
rozmawiać z dzieckiem na temat czystości? Spotkanie rozpocznie się od
Mszy św. o godz. 9.00. Szczegółowe informacje na stronie
www.dlarodziny.zg.pl
20.Organizowany jest wyjazd na 81. Pielgrzymkę Nauczycieli i Wychowawców
na Jasną Górę w dniach 1-2 lipca br. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
21.VII Rowerowa Pielgrzymka z Głogowa do Częstochowy odbędzie się
w dniach 28.06-1.07. Szczegóły na plakatach.
22.Parafia św. Klemensa organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach 511 października br. Są jeszcze dwa wolne miejsca. Koszt około 3700 zł.
23.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
24.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
25.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy dobrego zdrowia,
doświadczenia w codziennym życiu obecności Boga, który jest Bogiem
miłości i pokoju oraz opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty
parafialnej.
26.W tym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Maria Szyperska, lat 81,
z ul. Śniadeckich, śp. Ireneusz Urbanowski, lat 62, z ul. Obrońców Pokoju.
Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…

