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1. Przy wyjściu z kościoła Parafialny Zespół Caritas przyjmuje datki dla
najbardziej potrzebujących.
2. Dziś Mszą św. o godz. 18.00 rozpoczyna się przygotowanie dorosłych
do bierzmowania (od 21. roku życia).
3. Kawiarnia „U Mikołaja” zaprasza dzisiaj na szarlotkę oraz na kawę i herbatę.
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. We wtorek święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.
6. We wtorek 21 września ok. godz. 13.00 w naszym kościele odbędzie się
uroczystość otwarcia nowego odcinka szlaku św. Jakuba wiodącego przez
Stare Miasto. Weźmie w niej udział Nuncjusz Apostolski w Polsce
abp Salvatore Pennacchio. Uroczystości w Głogowie poprzedzi Msza św.
w Jakubowie o godz. 11.00 pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego.
7. Msza św. z nabożeństwem do św. o. Pio w czwartek 23 września, tj. we
wspomnienie świętego, o godz. 18.00. Zachęcamy do wpisywania próśb
i podziękowań do księgi wyłożonej w kaplicy przy relikwiach św. o. Pio.
8. Parafialny Klub Seniora zaprasza w najbliższy czwartek na wycieczkę
z przewodnikiem pt. „Śladami przedwojennych smaków Głogowa”.
Odwiedzimy miejsca, które chętnie odwiedzali dawni mieszkańcy miasta
i poznamy zwyczaje kulinarne przedwojennych głogowian. Spacer
rozpoczniemy o godz. 16.00 przed Muzeum Archeologiczno-Historycznym
w Głogowie. Czas trwania około półtorej godziny. Klub organizuje również
– w poniedziałek 11 października – wyjazd do Henrykowa (tam zwiedzanie
kościoła i klasztoru pocysterskiego) oraz do Kamieńca Ząbkowickiego, gdzie
znajduje się pałac Marianny Orańskiej. Koszt 90 zł (z obiadem). Zapisy
w zakrystii i kawiarni.
9. W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego. Broszury
z tekstem do medytacja Słowa Bożego oraz ciekawostkami biblijnymi
są dostępne z tyłu za ławkami (teksty te są zmieszczone również na stronie
i Facebooku naszej Parafii).

10.Zapraszamy dzieci ze szkoły podstawowej na spotkania Oazy Dzieci Bożych
i na próby scholi dziecięcej w soboty o godz. 10.00.
11.Uczestników, duchowych pielgrzymów oraz przyjaciół Głogowskiej
Pielgrzymki zapraszamy na wieczornicę modlitewną, która odbędzie się
w naszej świątyni w sobotę 25 września o godz. 20.00.
12.W sobotę 25 września organizujemy wyjazd na Diecezjalną Pielgrzymkę
Mężczyzn
do
Sanktuarium
Pierwszych
Męczenników
Polski
w Międzyrzeczu. Zapisy w zakrystii.
13.Kurs przedmałżeński rozpocznie się w przyszłą niedzielę Mszą św. o godz.
18.00. Nauki będą się odbywać od poniedziałku do piątku o godz. 19.00.
14.Zapraszamy na pielgrzymkę Żywego Różańca do Rokitna w sobotę
2 października. Zapisy w zakrystii.
15.Wspólnota Niewolników Maryi zaprasza na drogę całkowitego oddania się
Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi według Traktatu o Doskonałym
Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion
de Montfort. Rozpoczęcie 33-dniowych ćwiczeń duchowych 5 listopada
w naszej Parafii. Zapisy i szczegóły pod numerem telefonu umieszczonym
na naszej stronie internetowej.
16.Można już zamawiać intencje Mszy św. na rok 2022. Modlitwa z racji
rocznic ślubu czy też w różnych potrzebach naszych lub naszych bliskich,
a także w intencji zmarłych z naszych rodzin jest najwspanialszym darem
duchowym dla tych, których polecamy Bogu podczas Eucharystii. Msze św.
można zamawiać w zakrystii i kancelarii parafialnej.
17.Zachęcamy do obejrzenia filmu poświęconego osobie i nauczaniu Prymasa
Tysiąclecia pt. „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie”. Projekcje w kinie
Cinema3D w Galerii Glogovia.
18.Przypominamy, że osoby przebywające w kościele mają obowiązek
zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego.
19.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
20.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
21.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, żywej wiary,
która pobudza do nieustannego poszukiwania Pana Boga, a także opieki
św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.

22.W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:
śp. Andrzej Ciesielski, lat 65, z ul. Armii Krajowej, śp. Stanisław Pawlak, lat
85, z ul. Obrońców Pokoju, śp. Jadwiga Nawara, lat 82, z ul. Wioślarskiej.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…

