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1. W tym tygodniu w liturgii obchodzimy: w poniedziałek – święto św. Teresy
Benedykty od Krzyża – Patronki Europy, we wtorek – święto
św. Wawrzyńca, w środę – wspomnienie św. Klary, w sobotę – wspomnienie
św. Maksymiliana Kolbe.
2. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy we wtorek, czwartek,
piątek od godz. 17.00 do 18.00, a w sobotę od 7.30 do 10.00.
3. Spowiedź św. w piątek od godz. 17.00 do 18.00 i codziennie pół godziny
przed każdą Mszą św.
4. W czwartek 12 sierpnia na Jasną Górę wchodzi 41. Głogowska Piesza
Pielgrzymka. Dziękujemy Bogu za pielgrzymów oraz za wszystkich, którzy
wspierali ich duchowo. Organizujemy wyjazd autokarem do Częstochowy
na ostatni etap pielgrzymki. Wyjazd w czwartek o godz. 1.00 sprzed
kolegium. Koszt 80 zł. Zapisy w zakrystii.
5. W piątek 13 sierpnia w Grodowcu odbędzie się Czuwanie Fatimskie.
Rozpoczęcie o godz. 19.00, a o 22.00 Msza św.
6. Nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych w piątek i sobotę o godz.
18.40.
7. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w sobotę 14 sierpnia o godz.
16.00.
8. W sobotę Msza św. odpustowa w parafii św. Maksymiliana Kolbe (o godz.
18.00).
9. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowzięcia NMP. Podczas
każdej Mszy św. odbędzie się poświecenie kwiatów i ziół. Odpust w parafii
kolegiackiej o godz. 12.30. Taca zebrana w tym dniu przeznaczona będzie
dla uboższych parafii naszej diecezji. W Rokitnie tego dnia odbędą się
dożynki diecezjalne.
10.W przyszłą niedzielę Parafialny Zespół Caritas przeprowadzi comiesięczną
zbiórkę do puszek. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup żywności dla
potrzebujących i dokupienie przyborów szkolnych dla dzieci z rodzin
objętych opieką Zespołu. Przypominamy, że trwa akcja „Z uśmiechem do

szkoły”, w ramach której również zbieramy przybory szkolne. Można je
składać w koszu wystawionym w kaplicy bocznej przy figurze św. Mikołaja.
11. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości. Naszych ofiarodawców
i dobroczyńców polecamy opiece św. Mikołaja.
12.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
13.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy radości, wiary
pozwalającej ufać Panu Bogu w sytuacjach po ludzku niemożliwych,
umiejętności dostrzegania Bożej obecności w prostych znakach, a także
opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.
14.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Bernadeta Bernas, lat 61,
z ul. Niedziałkowskiego, śp. Ewa Ziobroń, lat 85, z ul. Sienkiewicza,
śp. Małgorzata Turbińska, lat 53, z ul. Niedziałkowskiego, śp. Marcin Husar,
lat 30, z ul. Wita Stwosza. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…

