OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV Niedziela Wielkiego Postu
14.03.2021 r.

1. Rozpoczynamy dziś rekolekcje wielkopostne, którym będzie przewodniczył
ks. dr Jarosław Mrówczyński, zastępca sekretarza generalnego Konferencji
Episkopatu Polski. Bardzo serdecznie witamy Cię, Księże, w naszej
wspólnocie parafialnej, zapewniamy o modlitwie i życzymy mocy i światła
Ducha Świętego na czas głoszenia Słowa Bożego.
Nauki rekolekcyjne będą głoszone od poniedziałku do środy podczas
Mszy św. o godz. 8.00, 10.00, 18.00 i 19.30 (w czasie rekolekcji nie będzie
Mszy św. o godz. 7.00).
We wtorek o godz.19.00 zostanie wygłoszona konferencja dla rodziców
dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.
Spowiedź odbędzie się w środę.
2. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali dziś o godz. 17.00.
3. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy w poniedziałek i wtorek
w godz. od 17.00 do 18.00 (w ciszy) i w sobotę w godz. od 7.30 do 10.00
(prowadzona przez wspólnoty).
4. Serdecznie zapraszamy na katechezy wielkopostne o Mszy św. w każdy

czwartek o 18.30. Temat najbliższej nauki brzmi: „Idźcie w pokoju
Chrystusa – i co dalej? Obrzędy Komunii Świętej oraz zakończenia”.
5. W piątek 19 marca uroczystość św. Józefa. Zapraszamy na Msze św. o godz.
7.00, 9.00 i 18.00. O godz. 15.00 w gorzowskiej katedrze zostanie
odprawiona Droga Krzyżowa, którą poprowadzi czternaście rodzin
reprezentujących naszą wspólnotę diecezjalną. Po nabożeństwie bp Tadeusz
Lityński przewodniczyć będzie uroczystej Eucharystii otwierającej Rok
Rodziny.
6. 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.
7. Nauki przedchrzcielne dla rodziców i rodziców chrzestnych w piątek i sobotę
po Mszy wieczornej.

8. W odpowiedzi na apel Papieża Franciszka o większą troskę o środowisko,
nasz Parafialny Zespół Caritas realizuje 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. We wtorek, środę i czwartek (16-18 marca)
o godz. 13.00 w naszym kolegium odbędą się warsztaty budowania budek
dla ptaków i „hoteli” dla owadów.
9. 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.
10.W kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej wystawiony jest kosz, do którego
można składać produkty spożywcze dla podopiecznych Parafialnego Zespołu
Caritas. W przyszłą niedzielę można będzie również wesprzeć najuboższych,
składając ofiarę do skarbonki Caritas.
11.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła. Dziękujemy również za środki przekazywane w ramach
jałmużny postnej.
12.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
13.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia polecamy opiece św. Mikołaja,
patrona naszej wspólnoty parafialnej. Niech On wyprosi łaskę zdrowia oraz
i wiarę, która pozwala rozpoznawać w Bogu dobrego Ojca, żyć w prawdzie
i pełnić dobre czyny.
14.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Włodzimierz
Marcinkowski, lat 90, z ul. Obrońców Pokoju, śp. Jan Kręt, lat 84, z ul.
Lotników, śp. Władysława Król, lat 85, z ul. Rzemieślniczej, śp. Aniela
Wójcik, lat 85, z ul. Letniej. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…

