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1. Dziś I Niedziela Adwentu – radosnego, ale i pełnego zadumy czasu
oczekiwania na przyjście Chrystusa i przygotowania się do spotkania Nim
w Święta Bożego Narodzenia.
2. Zapraszamy na roraty od poniedziałku do soboty o godz. 6.30. Roraty dla
dzieci we wtorki i w czwartki o godz. 18.00.
3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek św. Andrzeja
Apostoła, w środę św. Franciszka Ksawerego.
4. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek i piątek od godz. 17.00
do 18.00. W czwartek będziemy modlić się o nowe powołania do kapłaństwa
i życia konsekrowanego.
5. W piątek, 4 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlić się
w intencji górników z okazji wspomnienia ich patronki św. Barbary.
6. Odwiedziny duszpasterskie chorych zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.
7. W sobotę, 5 grudnia, zapraszamy na nabożeństwo pierwszej soboty o godz.
10.00 i na Mszę św. o godz. 11.00, po której nastąpi zmiana tajemnic
różańcowych.
8. W przyszłą niedzielę, 6 grudnia, obchodzimy nasz odpust parafialny.
Pandemia uniemożliwiła nam zorganizowanie wielu form świętowania,
takich jak orszak św. Mikołaja czy Msza św. w ruinach. Nie rezygnujemy
jednak z uroczystych i radosnych obchodów ku czci naszego Patrona. Dzień
św. Mikołaja w tym roku przypada szczęśliwie w niedzielę, będziemy więc
mieli więcej okazji do uczestnictwa we Mszy św. i modlitwy przy relikwiach
i figurze Patrona naszej Parafii i miasta. Suma odpustowa o godz. 12.30.
9. Z okazji uroczystości św. Mikołaja – patrona naszej parafii i Głogowa
organizujemy konkurs rodzinny. Do udziału w nim zapraszamy całe
rodziny. Konkurs obejmuje trzy zadania związane z postacią św. Mikołaja:
rodzinny quiz, wykonanie pracy plastycznej oraz zadanie muzyczne.
Szczegóły wkrótce na stronie internetowej www.mikolajglogow.pl.

10.Zachęcamy do podarowania bliskim duchowego prezentu św. Mikołaja. Przy
wyjściu z kościoła można wziąć specjalną kartkę z wizerunkiem Patrona
Głogowa. Na jej odwrocie wystarczy wpisać wybraną modlitwę, ilość dni,
w których będziemy ją odmawiać oraz imię i nazwisko osoby, za którą
będziemy się modlić. Ten wyjątkowy dar możemy wręczyć wybranej osobie
– jednej lub więcej – jako upominek w dzień św. Mikołaja albo w inny
wybrany dzień Adwentu.
11.Parafialny Zespół Caritas dziękuje wszystkim darczyńcom za przyniesione
czapki i szaliki dla potrzebujących. Od dziś w kaplicy Matki Bożej jest
wystawiony kosz, do którego można składać produkty żywnościowe
przeznaczone na świąteczne paczki dla podopiecznych. Za każdy dar serca
bardzo dziękujemy.
12.W przyszłą niedzielę zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na pomoc
Kościołowi na Wschodzie.
13.W naszym kościele (łącznie z balkonami) mogą jednocześnie przebywać
74 osoby. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz zachowanie
dystansu społecznego.
14.Przypominamy, że Komunia św. udzielana jest na dwa sposoby. Przy
balaskach Komunia św. udzielana jest do ust, a przy pierwszym stopniu
na rękę. Komunię Świętą należy przyjmować w postawie stojącej na lewą
dłoń podtrzymywaną przez prawą. Gdy kapłan położy nam hostię na rękę,
prawą ręką należy włożyć hostię do ust (w żadnym wypadku nie wolno
odchodzić od ołtarza z hostią na dłoni). Po przyjęciu Komunii zawsze należy
zobaczyć, czy na dłoni nie zostały jakieś okruszki, tj. cząstki konsekrowanej
hostii. Jeżeli tak, to je również należy spożyć.
15.Przy wyjściu z kościoła można wziąć opłatek na stół wigilijny. Dziękujemy
za ofiary składane przy tej okazji. Zostaną one przeznaczone na remont
wieży kościoła.
16.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu można nabyć nowy
numer „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa Niedzielnego”.
W zakrystii można zakupić świece na stół wigilijny (koszt dużej świecy
wynosi 15 zł, małej – 6 zł).
17. Parafianom i wszystkim Gościom bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom najbliższych dni składamy najserdeczniejsze
życzenia: błogosławieństwa Bożego i opieki św. Mikołaja. Niech Patron
naszej wspólnoty parafialnej uczy nas dostrzegać Boga przychodzącego
w Słowie Bożym, w Eucharystii i w drugim człowieku i będzie wzorem
wytrwałego czynieniu dobra i czuwania na przyjście Pana.

18. W minionych dniach odeszli do wieczności: śp. Krzysztof Olejnik, lat 45,
z ul. Wita Stwosza, śp. Kazimierz Dulat, lat 80, z ul. Daszyńskiego,
śp. Paweł Husar, lat 42, z ul. Lotników. Wieczny odpoczynek racz Im dać,
Panie…

