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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. Dzisiaj zbiórka do puszek na uczelnie katolickie.
3. Nabożeństwo fatimskie, które odbędzie się dziś w Grodowcu, 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.
4. Msza św. z nabożeństwem do świętego o. Pio we wtorek o godz. 18.00.
Zapraszamy do udziału w modlitwie oraz do wpisywania próśb
i podziękowań do księgi intencji wyłożonej przy relikwiach Świętego.
5. W najbliższą środę (16 czerwca) przypada 9. rocznica święceń biskupich
Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego. Módlmy się, aby moc Ducha
Świętego i wstawiennictwo Patronów Diecezji umacniały Księdza Biskupa
w pasterskiej posłudze i głoszeniu Ewangelii.
6. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy w poniedziałek w godz.
od 17.00 do 18.00 (z medytacją Słowa Bożego), we wtorek (w ciszy), a także
w piątek w godz. od 17.00 do 18.00 i w sobotę w godz. od 7.30 do 10.00
(prowadzone przez poszczególne wspólnoty).
7. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe codziennie o godz. 17.30. W sobotę
ze względu na liturgię ślubną nabożeństwo odbędzie się po Mszy św.
wieczornej.
8. W czwartek wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego.
9. W piątek uroczystość NMP Rokitniańskiej, Głównej Patronki naszej
Diecezji. Suma odpustowa w Rokitnie pod przewodnictwem i z homilią
biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka w przyszłą niedzielę
(20 czerwca) o godz. 12.00. Zapraszamy od dzisiaj do duchowego
uczestnictwa w tygodniowych obchodach odpustowych dzięki transmisjom
online dostępnym na stronie internetowej Sanktuarium.

10.W przyszłą niedzielę rocznica I Komunii św. Zapraszamy dzieci, które
w ubiegłym roku po raz pierwszy przystąpiły do I Komunii św. na Mszę św.
o godz. 11.00 (jeśli to możliwe, w strojach komunijnych).
11.Nauki przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych w piątek i sobotę po Mszy
św. wieczornej.
12.Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Parafialny Zespół
przeprowadzi zbiórkę do puszek dla najbardziej potrzebujących.

Caritas

13.Informujemy, że decyzją Konferencji Episkopatu Polski od przyszłej
niedzieli (20 czerwca) zostaje odwołana dyspensa dotycząca obowiązku
uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane.
14.Msza św. z modlitwą o uzdrowienie w poniedziałek 14 czerwca o godz.
18.30 w kościele NMP Królowej Polski.
15.Dziesiąta Rowerowa Pielgrzymka Głogowska na Jasną Górę organizowana
przez parafię NMP Królowej Polski odbędzie się w dniach 1-4 lipca.
Szczegóły na plakacie.
16.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości. Z serca dziękujemy
wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystych obchodów
Oktawy Bożego Ciała i w nich uczestniczyli.
17.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę”, „Gościa Niedzielnego”.
18.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, doświadczenia
Bożej miłości i troski oraz opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty
parafialnej.
19.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Karol Bednarski, lat 81,
z ul. Obrońców Pokoju, śp. Krystyna Ryś, lat 74, z ul. Moniuszki,
śp. Genowefa Rudnicka, lat 83, z ul. Wita Stwosza, śp. Marek Falerowski,
lat 64, z ul Armii Krajowej, śp. Jadwiga Chojnacka, lat 70, z ul. Armii
Krajowej. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

