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1. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym dziś
o godz. 17.00.
2. Jutro obchodzimy Dzień Kobiet. Wszystkie Panie otaczamy modlitwą,
dziękujemy za wielki wkład w rozwój rodziny i Kościoła i życzymy radości
z bycia piękniejszą częścią świata oraz doświadczania na co dzień
wdzięczności i życzliwości.
3. Spotkanie Kręgu Biblijnego w poniedziałek po Mszy wieczornej.
4. Spotkania kandydatów do bierzmowania z klas siódmych w poniedziałek
i z klas ósmych w środę w kościele o godz. 18.40.
5. W odpowiedzi na apel Papieża Franciszka o większą troskę o środowisko,
nasz Parafialny Zespół Caritas rozpoczął projekt „Zakątek u św. Mikołaja”
organizowany w ramach inicjatywy Laudato si. Podczas spotkań
wykładowych oraz warsztatowych poruszane są różne tematy pomagające
zrozumieć ideę ekologii integralnej oraz wpływ własnych działań
na otaczające nas środowisko. Najbliższe spotkanie odbędzie się we wtorek
9 marca o godz. 16.00 w kolegium i będzie dotyczyło roli owadów w naszym
najbliższym otoczeniu. Przy wyjściu z kościoła można wziąć ulotkę
z kalendarium i tematami marcowych spotkań. Serdecznie zapraszamy
do zapoznawania się z bieżącymi informacjami umieszczanymi na tablicy
ogłoszeń lub obserwowania Zakątka na Facebooku.
6. Przygotowujemy się do budowy altany w ramach projektu „Zakątek
u św. Mikołaja”. Bardzo prosimy o pomoc. Osoby pragnące włączyć się w te
prace zapraszamy na spotkanie organizacyjne w kolegium w poniedziałek,
8 marca, o godz. 17.00.
7. W czasie Wielkiego Postu na adorację Najświętszego Sakramentu
zapraszamy we wtorek w godz. od 17.00 do 18.00 (w ciszy), w środę
i czwartek w godz. od 17.00 do 18.00 oraz w sobotę w godz. od 7.30
do 10.00 (prowadzone przez poszczególne wspólnoty).
8. Serdecznie zapraszamy na katechezy wielkopostne o Mszy św. w każdy
czwartek o 18.30. Temat najbliższej katechezy – „Tajemnica Liturgii
Eucharystycznej”.

9. 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. 18.40.
10.W sobotę 8. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową.
Pamiętajmy o Ojcu Świętym w naszych modlitwach, prosząc dla niego
o Boże błogosławieństwo w apostolskiej posłudze. Dzisiaj szczególnie
módlmy się również, by trwająca podróż apostolska do Iraku będąca gestem
solidarności z prześladowanymi chrześcijanami, którzy zostali
zdziesiątkowani przez terror Państwa Islamskiego i wygnani, przyniosła
oczekiwane owoce.
11.W przyszłą niedzielę w naszej parafii rozpoczną się rekolekcje wielkopostne.
Będzie im przewodniczył ks. dr Jarosław Mrówczyński.
Bardzo prosimy tak ułożyć plan codziennych zajęć, by móc w nich
uczestniczyć.
Nauki rekolekcyjne będą głoszone od poniedziałku do środy w czasie Mszy
św. o godz. 8.00, 10.00, 18.00 i 19.30. Spowiedź rekolekcyjna odbędzie się
w środę.
12.W kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej wystawiony jest kosz, do którego
można składać produkty spożywcze dla podopiecznych Parafialnego Zespołu
Caritas.
13.Zostały przygotowane dwie nowe trasy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, która
wyruszy z naszej parafii w piątek 26 marca:
a) trasa biała św. Jana Nepomucena po polach i lasach pradoliny Odry:
prowadzi przez Klucze, Wilków, Leśną Dolinę, Kulów, Krążkówko,
Grochowice, Kotlę, Zabiele, Rapocin, Głogów. Dystans około 52 km;
b) trasa czerwona św. Mikołaja przez tereny nadodrzańskie do sanktuarium
Nawiedzenia NMP w Piersnej i przez rolnicze okolice Głogowa:
prowadzi przez Borków, Golkowice, Mileszyn, Wietszyce, Piersną,
Żabice, Szymocin, Bucze, Przedmoście, Bytnik, Głogów. Dystans około
43 km.
Rejestracja na stronie www.edk.org.pl. Odpowiedzi na pytania dotyczące
naszej EDK można uzyskać, pisząc na adres – edkglogow@gmail.com.
Koordynatorzy na ewentualne pytania odpowiedzą również w dziś po Mszy
wieczornej.
14.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła. Dziękujemy również za środki przekazywane w ramach
jałmużny postnej.
15.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć nowe numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. Parafialny Zespół
Caritas rozprowadza świece wielkanocne w cenie 15 zł.

16.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 dostrzegać obecność
i piękno Boga i samemu promieniować miłością.
17. W minionych dniach z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności
śp. Piotr Małużyński, lat 69, z ul. Niedziałkowskiego. Wieczny odpoczynek
racz Mu dać, Panie...

