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1. Dziś uroczystość Wniebowzięcia NMP. Podczas każdej Mszy św. odbędzie
się poświęcenie kwiatów i ziół. Odpust w parafii kolegiackiej o godz. 12.30.
W Rokitnie odbywają się dożynki diecezjalne. Taca zebrana przeznaczona
jest dla uboższych parafii naszej diecezji.
2. Dziś, jak co miesiąc, Parafialny Zespół Caritas przeprowadza zbiórkę
do puszek. Zebrane 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.
3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek – św. Jacka, w piątek –
św. Bernarda, – opata i Doktora Kościoła, w sobotę – św. Piusa X – papieża.
4. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy we wtorek i piątek
od godz. 17.00 do 18.00, a w sobotę od godz. 7.30 do 10.00.
5. W środę zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Zachęcamy do pisania próśb i podziękowań na kartkach, które można
składać w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.
6. Spowiedź św. w piątek od godz. 17.00 do 18.00 i codziennie pół godziny
przed każdą Mszą św.
7. W przyszłą niedzielę, 22 sierpnia, podczas Mszy św. o godz. 9.30 będziemy
dziękować Panu Bogu za posługę w naszej parafii ks. Łukasza Jurkowskiego
i modlić się o potrzebne łaski na jego dalszą służbę kapłańską, a zwłaszcza
na czas pracy duszpasterskiej w parafii św. Jakuba Apostoła w Ośnie
Lubuskim, którą podejmie.
8. W przyszłą niedzielę wznawiamy działalność naszej kawiarni „U Mikołaja”.
Zapraszamy zatem za tydzień na ciasto, kawę i herbatę w godz. od 9.00
do 14.00.

9. Formująca się w Głogowie grupa Wojowników Maryi zaprasza mężczyzn
w wieku 18-50 lat na spotkanie organizacyjno-rekrutacyjne, które odbędzie
się w przyszłą niedzielę o godz. 19.00 w kolegium. Uczestnictwo w tej
grupie daje możliwość włączenia się w struktury działającego w całej Polsce
Ruchu Maryjnego, nad którym opiekę duszpasterską sprawuje ks. Dominik
Chmielewski.
10.Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary składane na potrzeby naszego
kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości. Dziękujemy również
za przynoszenie do zakrystii kwiatów ogrodowych do dekoracji bocznych
ołtarzy i prosimy, aby nadal je przynosić. 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.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy łaski zdrowia, pokoju
serca, opieki Matki Bożej Wniebowziętej, a także św. Mikołaja, patrona
naszej wspólnoty parafialnej.
13.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Lucjan Trześniewski, lat
92, z ul. Wita Stwosza, śp. Czesław Wyżliński, lat 76, z ul. Wita Stwosza.
Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…

