
 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

VI Niedziela Zwykła 

17.02.2019 r. 
 

 

 

1. Praktykę duszpasterską w naszej parafii rozpoczął kleryk Mateusz 

Dąbrowski, alumn IV roku Wyższego Seminarium Duchownego 

w Gościkowie-Paradyżu. Serdecznie witamy go wśród nas, zapewniamy 

o modlitwie i życzymy, by czas praktyki pomógł mu wzrastać w wierze 

i zdobyć nowe doświadczenia duszpasterskie. 

 

2. Wczoraj odbyły się Diecezjalne Mistrzostwa Ministrantów i Lektorów 

w Tenisie Stołowym. Z radością informujemy, że Puchar św. Mikołaja, 

przechodnia nagroda rozgrywek, pozostaje w naszej parafii. Gratulujemy 

zwycięzcom w poszczególnych kategoriach wiekowych, dziękujemy 

wszystkim uczestnikom oraz wszystkim, którzy pomogli w organizacji 

rozgrywek. 

 

3. Dziś po każdej Mszy św. Parafialny Zespół Caritas przeprowadza zbiórkę dla 

najbardziej potrzebujących. 

 

4. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas 8 szkoły podstawowej, klas 

3 gimnazjum i klas 1 szkół ponadgimnazjalnych w poniedziałek o godz. 

18.45 (po wieczornej Mszy św.) w kościele. 

 

5. Msza św. z nabożeństwem do świętego o. Pio we wtorek o godz. 18.00. 

Zapraszamy serdecznie do udziału w tej modlitwie oraz do wpisywania próśb 

i podziękowań́ do księgi intencji wyłożonej przy relikwiach Świętego. 

 

6. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na spotkania w środy o godz. 18.40 

w kolegium. 

 

7. Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. 

w środę o godz. 19.00 w kolegium. 

 

8.  Parafialny Klub Seniora „U Mikołaja” serdecznie zaprasza panie i panów 

60+ na czwartkowe spotkania, a szczególnie na OSTATKI, które odbędą się 

w tłusty czwartek, 28 lutego 2019 r. o godz. 16.00 w kolegium. W programie 

m.in. słodki poczęstunek i śpiew piosenek biesiadnych. 

 

 

 



 

9. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. od 17.00 do 18.00. 

 

10. Serdecznie zapraszamy mężczyzn na autokarową pielgrzymkę do 

Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w czwartek, 7 marca. Koszt 50 zł. 

Szczegóły i zapisy w zakrystii. 

 

11. Parafia Miłosierdzia Bożego w Głogowie zaprasza na warsztaty dla rodziców 

zbuntowanych nastolatków „Bunt na pokładzie”, które odbędą się w sobotę, 

23 lutego, w godz. 10.00-17.00. Szczegóły na plakacie. 

 

12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można 

nabyć egzemplarze „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. 

 

13. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła. W tym tygodniu wykonano i zamontowano stylizowane 

drzwi prowadzące na chór w południowej wieży. Zakończono również 

malowanie i układanie tarketu w remontowanych salach kolegium. 

 

14. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę! 

Solenizantom i Jubilatom najbliższych dni życzymy przylgnięcia sercem do 

Boga, umocnienia Bożą łaską i miłością oraz opieki św. Mikołaja, patrona 

naszej wspólnoty parafialnej. 

 

15. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: 

śp. Władysław Łowigus, lat 81, z ul. Śniadeckich, śp. Tadeusz Kampa, lat 85, 

z ul. Narutowicza. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie... 


