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1. Dziś o godz. 12.30 w ramach Dni Głogowa będzie odprawiona Msza św.
w ruinach św. Mikołaja. Będziemy modlić się w intencji Miasta i jego
mieszkańców.
2. Przy wyjściu z kościoła zostanie dziś przeprowadzona zbiórka do puszek na
budowę świątyni Opatrzności Bożej.
3. 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.
4. Zapraszamy codziennie o godz. 17.30 na nabożeństwa czerwcowe połączone
w oktawie Bożego Ciała z procesją eucharystyczną. O uczestnictwo
w procesji i o sypanie kwiatów prosimy dzieci, szczególnie dzieci
komunijne. Prosimy również, aby dzieci przychodziły na procesję
z rodzicami.
5. Ostatniego dnia oktawy, tj. w czwartek, podczas Mszy św. o godz. 18.00
zostaną poświęcone wianki uplecione z pierwszych tegorocznych kwiatów
i ziół.
6. W czwartek od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa
w intencji powołań, na które w sposób szczególny zapraszamy Przyjaciół
Paradyża, ministrantów i lektorów wraz z rodzicami.
7. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu nie
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Adoracja
Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00.
8. W piątek o godz. 18.00 Mszę św. prymicyjną odprawi w naszym kościele
ks. Tomasz Westfal, który odbył w naszej parafii praktykę diakońską.
Będziemy modlić się o potrzebne dla niego łaski na piękną służbę
w kapłaństwie.

9. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie
uroczystości Bożego Ciała, a także w organizację Głogowskiego Wieczoru
Chwały. W czwartek, 14 czerwca, o godz. 18.00 będzie odprawiona Msza
św. w intencji osób biorących udział w przygotowaniu koncertu i za
ofiarodawców wydarzenia.
10.Zapraszamy Panie i Panów po 60. roku życia na pierwsze spotkanie
Parafialnego Klubu Seniora, które odbędzie się we wtorek, 5 czerwca,
o godz. 16.00 w sali kolegium. Będą na nim obecni przedstawiciele Caritas
naszej diecezji, którzy zaprezentują nam program projektu Klubu Seniora.
Zajęcia będą dotyczyły m.in. wolontariatu, form spędzania czasu wolnego
itd.
11.W piątek, 8 czerwca, po Mszy św. wieczornej pierwsze spotkanie przed
Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę̨. Z naszej parafii na Jasną Górę̨ wyruszy
Grupa Czerwona. Zachęcamy do wzięcia udziału w pielgrzymce i do
zaangażowania się̨ w jej przygotowanie.
12. W przyszłą niedzielę zapraszamy na Marsz dla Życia i Rodziny, który
wyruszy spod Okna Życia przy Szpitalu im. Jana Pawła II o godz. 11.30
(zbiórka o 11.15) i przejdzie ulicami miasta pod kościół św. Klemensa. Tam
o godz. 12.30 będzie odprawiona Msza św., a po jej zakończeniu rozpocznie
się piknik rodzinny. Podczas pikniku wystąpi m.in. Beata Bednarz
z zespołem. Szczegóły programu na plakacie.
13.Organizujemy wyjazd dla młodzieży w ramach formacji do bierzmowania na
Diecezjalny Dzień́ Młodych w Rokitnie, który odbędzie się̨ w sobotę̨
16 czerwca.
14.Organizujemy wyjazd na odpust ku czci Matki Bożej Rokitniańskiej, który
odbędzie się̨ w niedzielę, 17 czerwca. W tym dniu chcemy w sposób
szczególny pokłonić́ się̨ Patronce naszej diecezji i modlić́ się̨ za Jej
wstawiennictwem. Zapisy w zakrystii.
15.Organizowany jest wyjazd na 81. Pielgrzymkę̨ Nauczycieli i Wychowawców
na Jasną Górę̨ w dniach 1-2 lipca br. Szczegóły w zakrystii.
16. Kurs przedmałżeński rozpocznie się w przyszłą niedzielę o godz.18.00
w parafii pw. Miłosierdzia Bożego.
17.W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na uczelnie katolickie.
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 zdrowia, wewnętrznej siły,
którą daje wiara i opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.
21.W tym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Helena Ślęzak, lat 92,
z ul. Moniuszki, śp. Jan Serafin, lat 59, z ul. Złota Podkowa, śp. Anton
Blasweiler, lat 82, z ul. Moniuszki, śp. Apolonia Wypych, lat 81, z ul.
Listopadowej, śp. Grażyna Piękoś, lat 56, z ul. Lotników, śp. Jadwiga
Puchniarz, lat 68, z ul. Budowlanych. Wieczny odpoczynek racz Im dać,
Panie…

