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1. 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).
2. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy we wtorek (w ciszy), w
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. We wtorek 13 lipca w Sanktuarium w Grodowcu podczas Czuwania
Fatimskiego zostanie zaprezentowany spektakl o Fatimie. Rozpoczęcie
czuwania o godz. 19.00 modlitwą różańcową, o godz. 20.15 spektakl, o godz.
21.00 Apel Maryjny i procesja z Figurą Matki Bożej, o godz. 22.00 Msza
święta.
4. Spotkanie Parafialnego Klubu Seniora w czwartek o godz. 16.00
5. Nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych w piątek i sobotę o godz.
18.30.
6. W przyszłą niedzielę o godz. 11.00 odbędzie się przysięga wojskowa
żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej na Bulwarze
Nadodrzańskim. Uroczystość poprzedzi Msza św. w naszym kościele o godz.
9.30.
7. Za tydzień Parafialny Zespół Caritas przeprowadzi zbiórkę dla najbardziej
potrzebujących osób z naszej parafii.
8. W dniach 2–12 sierpnia odbędzie się 41. Piesza Pielgrzymka z Głogowa
na Jasną Górę pod hasłem: „Wszystko postawiłem na Maryję”. Zapisy do 20
lipca 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.
9. Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze
prowadzi nabór na studia magisterskie z teologii katolickiej w trybie
popołudniowym (wykłady od poniedziałku do czwartku) dla posiadających
maturę osób świeckich i zakonnych (bez względu na wiek kandydata).

Studia są bezpłatne. Istnieje też możliwość wyboru indywidualnych ścieżek
tematycznych w trybie wolnego słuchacza. Szczegóły na plakacie oraz
na stronie internetowej ift.zgora.pl.
10. Bardzo dziękujemy za każdą ofiarę złożoną na potrzeby naszej Parafii.
Słowa podziękowań kierujemy także pod adresem wszystkich, którzy
pomagają nam w codziennych pracach. Naszych ofiarodawców
i dobroczyńców polecamy opiece św. Mikołaja.
11.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
12. Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 12 września
w Warszawie. Zachęcamy do lektury publikacji „Wszystko o Prymasie
Tysiąclecia” autorstwa ks. Jacka Molki (w cenie 8 zł). To fascynująca
opowieść o niezłomnym pasterzu, który prowadził polski Kościół
w najmroczniejszych czasach komunizmu.
13.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, doświadczania
na co dzień Bożej opieki i troski, gotowości do słuchania Słowa Bożego
i wprowadzania je w życie, zaufania Bożym obietnicom oraz opieki
św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.
14.W minionym tygodniu odeszła do wieczności śp. Eugenia Talarczyk, lat 67,
z ul. Niedziałkowskiego. Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie…

