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1. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym dziś
o godz. 17.00.
2. Obchodzimy dziś Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Pamiętajmy
w modlitwie o osobach z Zespołem Downa i ich rodzinach i otaczajmy je
zawsze życzliwością i troską. Warto wspomnieć, że trwa proces
beatyfikacyjny prof. Jérôme Lejeune’a, wybitnego francuskiego genetyka
i odkrywcy przyczyny zespołu Downa, czyli trisomii 21.
3. Spotkanie Kręgu Biblijnego w poniedziałek po Mszy wieczornej.
4. Spotkania kandydatów do bierzmowania w kościele o godz. 18.40: dla
uczniów z klas siódmych w środę, a z klas ósmych w czwartek.
5. W czasie Wielkiego Postu na adorację Najświętszego Sakramentu
zapraszamy we wtorek w godz. od 17.00 do 18.00 (w ciszy), w środę w godz.
od 17.00 do 18.00 oraz w sobotę w godz. od 7.30 do 10.00 (prowadzone
przez poszczególne wspólnoty).
6. W czwartek, 25 marca, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w którą
obchodzimy Dzień Świętości Życia. Podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 18.00
będzie można podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Specjalne
deklaracje wyłożone są na ławkach przy wyjściu z kościoła. Wypełnione
deklaracje prosimy przynieść w czwartek na Mszę św. o godz. 9.00 i 18.00.
7. Serdecznie zapraszamy na katechezy wielkopostne o Mszy św. w każdy
czwartek o 18.30. Temat najbliższej katechezy – „Triduum Paschalne”.
8. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek: dla dorosłych o godz. 8.30 i 17.30,
dla dzieci o godz. 16.30, dla młodzieży o godz. 18.40.
9. Ekstremalna Droga Krzyżowa rozpocznie się Mszą św. w piątek, 26 marca,
o godz. 20.00. W dalszym ciągu można zgłosić w niej swój udział. Zapisy
i wybór trasy: na www.edk.org.pl Szczegóły na Facebooku – Ekstremalna
Droga Krzyżowa Głogów i na naszej stronie internetowej.
10.W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na kwiaty do Bożego Grobu.

11.Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm podczas każdej Mszy św.
12.W kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej wystawiony jest kosz, do którego
można składać produkty spożywcze dla podopiecznych Parafialnego Zespołu
Caritas. Można również wesprzeć najuboższych, składając ofiarę do
skarbonki Caritas.
13.W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej wraz z Gminą Miejską Głogów po raz kolejny
organizuje Akcję #PaczkaDlaSamotnegoSeniora. Jej celem jest
przygotowanie paczek świątecznych dla samotnych seniorów z terenu
Głogowa. Starszych, którzy chcieliby skorzystać z tej pomocy, prosimy
o zgłoszenie się dniach 22-26 marca od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 9.00 do 14.30 pod numer telefonu: 76 726 55 35. Jeśli ktoś zna lub ma
w swoim sąsiedztwie osobę, o której wie, że przydałaby się jej pomoc na
święta, również prosimy o przekazanie takiej informacji.
14.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła. Dziękujemy również za środki przekazywane w ramach
jałmużny postnej.
15.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć numery „Niedzieli” oraz „Gościa Niedzielnego”.
16.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, doświadczenia
nowości życia, jaką daje łaska Boża i Boże przebaczenie, a także opieki
św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.
17.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Zbigniew Biernacki, lat 83,
z ul. Armii Krajowej, śp. Tadeusz Skrężyna, lat 88, z ul. Olimpijskiej.
Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…

