OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
6 Niedziela Zwykła
14.02.2021 r.

1. Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, którego hasło brzmi:
Trzeźwością pokonywać kryzys. W kaplicy bocznej jest wyłożona księga
trzeźwości, do której można wpisywać swoje zobowiązania do abstynencji
od alkoholu.
2. Spotkanie Kręgu Biblijnego w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.
3. Msza św. z nabożeństwem do św. o. Pio we wtorek o godz. 18.00.
Zachęcamy do wpisywania próśb i podziękowań do księgi wyłożonej
w kaplicy przy relikwiach św. o. Pio.
4. W środę Popielec – rozpoczęcie Wielkiego Postu. W tym dniu Msze św.
w naszym kościele o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 16.30, 18.00 i 19.30.
Przypominamy, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, tzn. jeden
posiłek do syta i abstynencja od alkoholu. Taca zbierana w tym dniu
przeznaczona jest na Dom Księży Emerytów.
5. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu – dla
dorosłych o godz. 8.30 i 17.30, dla dzieci o godz. 16.30, a dla młodzieży
o godz. 18.30. Na Drogę Krzyżową dla młodzieży zapraszamy zwłaszcza
kandydatów do bierzmowania.
W czasie tych nabożeństw zbierana będzie taca na wystrój kościoła
na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
6. Nabożeństwo Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę
Wielkiego Postu o godz. 17.00.
7. W środę popielcową będziemy rozprowadzać „Zdrapkę Wielkopostną”, która
może być pomocą dla każdego dorosłego w owocnym przeżywaniu
Wielkiego Postu i przygotowaniu się na radość Chrystusowego
Zmartwychwstania. Koszt zdrapki to 2 zł.
8. Od 8 grudnia 2020 r. do 8 grudnia 2021 r. trwa ogłoszony przez Ojca
świętego Franciszka Rok świętego Józefa. Zapraszamy w piątek 19 lutego
na godz. 18.00 na Mszę św. ku czci św. Józefa.
9. Nauki przedchrzcielne dla rodziców i rodziców chrzestnych w piątek i sobotę
po Mszy wieczornej.

10.Adoracja Najświętszego Sakramentu w sobotę od godz. 7.30 do 10.00.
11.Od przyszłej niedzieli w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej będzie
wystawiony kosz, do którego można składać produkty spożywcze dla
podopiecznych Parafialnego Zespołu Caritas. Można będzie również
wesprzeć najuboższych, składając ofiarę do skarbonki Caritas.
12. Przypominamy o możliwości przekazania 1% podatku na Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej. Szczegóły na plakacie umieszczonym na tablicy
ogłoszeń.
13.Duszpasterstwo Trzeźwości z Głogowa serdecznie zaprasza do wzięcia
udziału w Rekolekcjach Trzeźwościowych, które odbędą się w Rokitnie
w dniach 26-28.02.2021 r. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
14.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła.
15.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę”, „Gościa Niedzielnego”. Od przyszłej niedzieli będą
rozprowadzane świece na stół wielkanocny w cenie 15 zł.
16.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom najbliższych dni życzymy doświadczenia Bożej
łaski, miłości i uzdrawiającej mocy oraz opieki św. Mikołaja, patrona naszej
wspólnoty parafialnej.
17.W minionych dniach z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:
śp. Józef Kierul, lat 74, z ul. Śniadeckich, śp. Józef Karolczak, lat 92,
z ul. Armii Krajowej, śp. Janina Frączek, lat 77, z ul. Budowlanych,
śp. Krystyna Wawrzyniak, lat 65, z ul. Budowlanych, śp. Mariusz Nadolny,
lat 54, z ul. Rudnowskiej. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…

