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1. Przypominamy, że dzisiaj i przez całe wakacje w niedziele nie ma Mszy św.
o godz. 16.00, jest natomiast Msza św. o godz. 20.00.
2. Spotkanie Kręgu Biblijnego w poniedziałek po Mszy wieczornej.
3. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy we wtorek w godz.
od 17.00 do 18.00 (w ciszy), 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).
4. Spotkania kandydatów do bierzmowania po Mszach św. wieczornych:
w środę kandydatów z klas siódmych, a w czwartek z klas ósmych.
5. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe codziennie o godz. 17.30.
W oktawie Bożego Ciała są one połączone z procesją eucharystyczną.
6. Ostatniego dnia oktawy, tj. w czwartek, podczas Mszy św. o godz. 18.00
zostaną poświęcone wianki uplecione z pierwszych tegorocznych kwiatów
i ziół.
7. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
8. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Zapraszamy na Msze
św. o godz. 7.00 i 11.00.
9. Nabożeństwo fatimskie, które odbędzie się w Grodowcu w przyszłą niedzielę
(13 czerwca), będzie prowadzone przez naszą parafię. Program czuwania:
o godz. 19.00 konferencja na rozpoczęcie, następnie różaniec, procesja
fatimska, Apel Jasnogórski i o godz. 22.00 Msza św. na zakończenie.
Serdecznie zapraszamy do udziału. Spotkanie przedstawicieli grup
parafialnych i osób, które są gotowe do pomocy w prowadzeniu czuwania,
w czwartek po Mszy św. wieczornej. Jeśli ktoś miałby trudność z dojazdem,
prosimy o zgłoszenie tego w zakrystii.
10.Dziś o godz. 18.00 w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego rozpocznie się kurs
przedmałżeński. Nauki odbywać się będą codziennie o godz. 19.00.
Zakończenie kursu w sobotę 12 czerwca.

11.W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na uczelnie katolickie.
12.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą̨ ofiarę̨ złożoną̨ na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie
obchodów uroczystości Bożego Ciała, zwłaszcza w przygotowanie procesji
eucharystycznej, ołtarzy i dywanu z kwiatów a także w organizację
V Głogowskiego Wieczoru Chwały.
13.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć́ „Niedzielę”, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa Niedzielnego”.
14.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną̨ modlitwę̨!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, doświadczenia
Bożej miłości, troski i dobroci oraz opieki św. Mikołaja, patrona naszej
wspólnoty parafialnej.
15.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Stanisława Burkot, lat 72,
z placu Solnego, śp. Zdzisław Pawłowski, lat 73, z ul. Wita Stwosza, śp.
Bogumiła Węgrzyn, lat 77, z ul. Sienkiewicza, śp. Zenon Siołek, lat 92, z ul.
Armii Krajowej. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

