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1. Gościmy dziś w naszej parafii ks. Jacka Golombka, misjonarza
posługującego w Brazylii. Cieszymy się Księdza obecnością i dziękujemy za
podzielenie się z nami informacjami na temat misji. Przy wyjściu z kościoła
będzie można złożyć ofiarę na dzieła misyjne.
2. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy we wtorek (w ciszy),
a także w czwartek i piątek w godz. od 17.00 do 18.00 oraz w sobotę w godz.
od 7.30 do 10.00 (prowadzone przez poszczególne wspólnoty).
3. W czwartek 8 lipca o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie podsumowujące
projekt „Zakątek u św. Mikołaja”, podczas którego zostaną również
poruszone zagadnienia dotyczące małej retencji i wpływu ziół na zdrowie,
a także odbędzie się prezentacja ziołowych przepisów.
4. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w sobotę 10 lipca o godz.
16.00.
5. W dniach 2–12 sierpnia odbędzie się 41. Piesza Pielgrzymka z Głogowa
na Jasną Górę pod hasłem: „Wszystko postawiłem na Maryję”. Zapisy przez
Internet lub w zakrystii. W zakrystii można również odebrać karty
duchowego pielgrzyma. Jesteśmy świadomi, że niektórzy młodzi ludzie nie
zdecydują̨ się na udział w pielgrzymce ze względów finansowych, dlatego
prosimy również o materialne wsparcie, które umożliwi im pielgrzymowanie
do Częstochowy.
6. Przypominamy, że w czasie wakacji w niedziele nie ma Mszy św. o godz.
16.00, a odprawiamy Mszę św. o godz. 20.00. Msze św. w dni powszednie
o godz. 7.00 i 18.00 (nie ma Mszy św. o godz. 9.00).
7. Rozpoczął się czas wakacji i urlopów. Życzymy dobrego, radosnego
i bezpiecznego wypoczynku i zachęcamy do chrześcijańskiego przeżywania
tego czasu. Pamiętajmy o niedzielnej Mszy św. i codziennej modlitwie
8. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości. Dziękujemy organizatorom
i uczestnikom „Męskiego Różańca”, którzy w minioną sobotę przeszli
ulicami Głogowa, odmawiając różaniec.

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę”, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa Niedzielnego”.
10.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, prostoty serca
w spotkaniu z Bogiem i drugim człowiekiem, bliskości z Bogiem, która jest
źródłem pocieszenia i radości, a także opieki św. Mikołaja, patrona naszej
wspólnoty parafialnej.
11.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Henryk Sobera, lat 73, z ul.
Mechanicznej, śp. Ireneusz Krawczyk, lat 57, z ul. Wita Stwosza. Wieczny
odpoczynek racz Im dać, Panie…

