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17.03.2019 r. 

 

 
 

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. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym dziś 

o godz. 17.00. 

 

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

najbardziej potrzebujących. 

 

4. Próba scholii dorosłych w poniedziałek o godz. 18.30 w kolegium. 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć́ do tej grupy.  

 

5. We wtorek, 19 marca, uroczystość św. Józefa. Msze św. w naszym kościele 

 o godz. 7.00, 9.00 i 18.00.  

 

6. Nabożeństwo do świętego o. Pio we wtorek po Mszy św. o godz. 18.00. 

Zapraszamy serdecznie do udziału w tej modlitwie oraz do wpisywania próśb 

i podziękowań do księgi intencji wyłożonej przy relikwiach Świętego.  

 

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

w środę, 20 marca, o godz. 19.00 w kolegium. 

 

8. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas 7 szkoły podstawowej 

w czwartek po Mszy św. o godz. 18.30 w kościele.  

 

9. W czasie Wielkiego Postu na adorację Najświętszego Sakramentu 

zapraszamy w środę w godz. od 17.00 do 18.00. 

 

10. 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. 

 

 



11. Informujemy, że rekolekcje parafialne odbędą się w dniach 31 marca do 3 

kwietnia. Rekolekcje dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7 i 9 zostaną 

przeprowadzone w dniach 1-3 kwietnia, a dla uczniów szkół średnich 

w dniach 15-17 kwietnia. 

 

12. Została przygotowana trasa Ekstremalnej Drogi Krzyżowej - Droga św. 

Mikołaja (47 km) z naszego kościoła przez Grodowiec do Jakubowa. EDK 

wyruszy w piątek, 12 kwietnia, z naszego kościoła po Mszy św o godz. 

20.00. Zapisy na: www.edk.org.pl  

 

13. Klub Seniora „U Mikołaja” zaprasza na pielgrzymko-wycieczkę do Pragi w 

czwartek, 11 kwietnia.  Koszt 140 zł. Szczegóły programu na tablicy 

ogłoszeń i na naszej stronie internetowej. 

 

14. Koncert Pasyjny głogowskich chórów odbędzie się w kościele NMP 

Królowej Polski w sobotę, 23 marca, o godz.17.00.  Szczegóły na plakacie. 

 

15. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła. W tym tygodniu zakończono montaż nowego oświetlenia 

w salach kolegium. Zakończono także remont sali oazy i scholii dziecięcej. 

Jesteśmy także wdzięczni za wszelką pomoc w przygotowaniu i przeżyciu 

peregrynacji Obrazu św. Józefa w naszej parafii.  

 

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

nabyć numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego” a także modlitewniki ze 

św.  Józefem. 

 

17. Od przyszłej niedzieli Parafialny Zespół Caritas będzie rozprowadzał świece 

na stół wielkanocny w cenie 15zł. Przypominamy, że zgodnie z prośbą 

Caritas część́ dochodu uzyskanego ze sprzedaży tych świec będzie cegiełką 

naszej diecezji na pomoc rodzinom w Syrii.  

 

18. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę! 

Solenizantów i Jubilatów 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. 

 

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

śp. Kazimierz Warych, lat 37, śp. Józef Ryndak, lat 71, z ul. Żwirki i Wigury, 

śp. Stanisław Sacharczyk, lat 73, z ul. Powstańców, śp. Krystyna Borkowska, 

lat 72, z ul. Śniadeckich, śp. Wanda Koniarczyk-Merda, lat 92, z ul. 

Śniadeckich, śp. Arkadiusz Michalec, lat 49, z ul. Budowlanych. Wieczny 

odpoczynek racz Im dać Panie...  

 


