OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
18 Niedziela Zwykła
1.08.2021 r.

1. Msza św. na rozpoczęcie 41. Głogowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę
dziś o godz. 18.00. Będzie jej przewodniczył Biskup Diecezjalny Tadeusz
Lityński. Wyjście pielgrzymki jutro o godz. 6.30 sprzed naszego kościoła.
W zakrystii można podać intencje, w których będą modlić się pielgrzymi,
odebrać karty duchowych pielgrzymów i wesprzeć materialnie organizację
pielgrzymki.
2. Przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiarę do puszki na rzecz fundacji
MIVA-Polska, która wspiera misjonarzy w zakupie środków transportu.
Organizatorzy zachęcają do podziękowania za szczęśliwe podróżowanie
w formie: 1 gr za 1 szczęśliwie przejechany kilometr.
3. Dziś przypada 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy
w modlitwach o wszystkich, którzy przez 63 dni powstania walczyli
o wolność Warszawy i Ojczyzny.
4. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy sierpień
i modlitwy o trzeźwość naszego Narodu.

– miesiąc abstynencji

5. Dzisiaj od godz. 12.00 oraz jutro (2 sierpnia) przez cały dzień możemy
uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli, związany ze św. Franciszkiem
z Asyżu. Aby go uzyskać, należy pobożnie nawiedzić kościół parafialny,
odmówić w nim modlitwę Ojcze nasz i Wierzę w Boga, być w stanie łaski
uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach
wyznaczonych przez papieża i wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek
grzechu.
6. W środę wspomnienie św. Jana Marii Vianneya.
7. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
8. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy we wtorek (w ciszy)
i w czwartek od 17.00 do 18.00 (w intencji powołań).
9. W piątek Święto Przemienienia Pańskiego. Od godz. 15.00 do 18.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji Ojczyzny i modlitwa przy relikwiach
św. Andrzeja Boboli, patrona Polski, które tego dnia będą w naszym
kościele.

10.Spowiedź św. w piątek od 17.00 do 18.00 oraz każdego dnia pół godziny
przed Mszami św.
11.Formująca się w Głogowie grupa Wojowników Maryi zaprasza na „Męski
Różaniec” ulicami Głogowa, który odbędzie się w sobotę 7 sierpnia 2021 r.
Rozpoczęcie o godz. 10.15 na dziedzińcu przy naszym kościele, skąd nastąpi
przemarsz przez Stare Miasto na Plac Jana Pawła II. Tam uczestnicy marszu
odmówią część różańca z 15-minutowym rozważaniem, a następnie wrócą na
dziedziniec naszego kościoła. Szczegółowe informacje na parafialnej stronie
internetowej.
Osoby, które będą chciały spełnić warunki odprawienia nabożeństwa
pierwszych sobót miesiąca, zapraszamy na Mszę św. o godz. 7.00 w intencji
wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego
świata, a następnie na adorację Najświętszego Sakramentu.
12.Zmiana tajemnic różańcowych w sobotę 7 sierpnia. O godz. 10.00
nabożeństwo pierwszej soboty, a o godz. 11.00 Msza św.
13.Organizujemy wyjazd autokarem do Częstochowy 12 sierpnia, tj. w dniu,
kiedy pielgrzymka naszej diecezji wchodzi na Jasną Górę. Koszt 80 zł.
Zapisy w zakrystii.
14.Od przyszłej niedzieli, w ramach akcji „Z uśmiechem do szkoły”, w kaplicy
bocznej przy figurze św. Mikołaja zostanie wystawiony kosz, do którego
można będzie przynieść przybory szkolne dla dzieci z rodzin potrzebujących
wsparcia.
15.W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na wsparcie
uczelni katolickich.
16. Od 2 sierpnia do 5 września br. na placu przy kościele NMP Królowej
Polski będzie można obejrzeć wystawę poświęconą św. Janowi Pawłowi II
oraz Słudze Bożemu Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu przygotowaną przez
Biuro Edukacji IPN.
17.Zachęcamy do przynoszenia do zakrystii kwiatów ogrodowych do dekoracji
bocznych ołtarzy.
18.Przy wyjściu z kościoła można nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
19.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości. Dziękujemy również
za nadsyłane wakacyjne pozdrowienia.
20.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, pokoju serca,
wiary, która dostrzega, że największym i najtrwalszym, bo wiecznym

bogactwem jest miłość Boga, a także opieki św. Mikołaja, patrona naszej
wspólnoty parafialnej.
21.W minionym tygodniu odeszły do wieczności: śp. Roma Rogowska, lat 82,
z ul. Prusa, śp. Wiktoria Wojewoda, lat 64, z ul. Sienkiewicza. Wieczny
odpoczynek racz Im dać, Panie…

