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1. Dziś podczas Mszy św. o godz. 9.30 będziemy dziękować ks. Łukaszowi
Jurkowskiemu za posługę w naszej parafii i modlić się o potrzebne łaski dla
niego na dalszą służbę kapłańską, a zwłaszcza na czas pracy duszpasterskiej
w parafii św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim.
2. Zapraszamy do kawiarni „U Mikołaja” na ciasto, kawę i herbatę w godz.
od 9.00 do 14.00.
3. Formująca się w Głogowie grupa Wojowników Maryi zaprasza mężczyzn
w wieku 18-50 lat na spotkanie organizacyjno-rekrutacyjne, które odbędzie
się dziś 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.
4. W 32. rocznicę śmierci ks. prał. Zbigniewa Kutzana – proboszcza naszej
parafii w latach 1966–1989, która przypada w poniedziałek 23 sierpnia,
zapraszamy do modlitwy o łaskę życia wiecznego dla niego: o godz. 10.00
na modlitwę różańcową przy grobie na cmentarzu przy ul. Legnickiej,
a o godz. 18.00 na Mszę św. w naszym kościele.
5. W czwartek 26 sierpnia obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej. Zapraszamy na Msze św. o godz. 7.00, 9.00 i 18.00,
a także na adorację Najświętszego Sakramentu w intencji Ojczyzny od godz.
15.00 do 18.00.
6. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy także we wtorek i piątek
od godz. 17.00 do 18.00, a w sobotę od godz. 7.30 do 10.00. W piątek okazja
do spowiedzi świętej od godz. 17.00 do 18.00. Do skorzystania z sakramentu
pokuty przed rozpoczęciem roku szkolnego zapraszamy szczególnie dzieci
i młodzież.
7. Spotkanie Parafialnego Klubu Seniora, który wznawia działalność
po przerwie wakacyjnej, w czwartek o godz. 16.00. Zapraszamy na nie
również osoby, które chciałyby dołączyć do Klubu.
8. W piątek 27 sierpnia Apostolat Maryjny zaprasza na wspólny różaniec
o godz. 17.30, a następnie na Mszę św.

9. W sobotę 28 sierpnia po Mszy św. odbędzie się̨ nabożeństwo ku czci
św. Judy Tadeusza, patrona w sprawach trudnych i beznadziejnych. Prosimy
składać kartki z intencjami w skrzynce umieszczonej w kaplicy. Zostaną̨ one
odczytane podczas nabożeństwa.
10.W ramach akcji „Z uśmiechem do szkoły” w kaplicy bocznej przy figurze
św. Mikołaja wystawiony jest kosz, do którego można przynosić przybory
szkolne dla dzieci z rodzin objętych opieką Parafialnego Zespołu Caritas.
11.Zapraszamy w niedzielę 5 września o godz. 9.30 na organizowane w naszej
parafii po raz pierwszy dziękczynienie za tegoroczne plony, czyli Dożynki
Parafialne.
Dożynki to okazja do dziękowania Bogu za wszystko, co zrodziła ziemia,
oraz czym obrodziły rośliny i drzewa: owoce, warzywa, jarzyny i wszystkie
płody rolne. Przynieśmy na Eucharystię ziarno na przyszły zasiew, które
zostanie wówczas poświęcone.
Prosimy, zwłaszcza działkowców, o przyniesienie do kościoła w tym
tygodniu kłosów zbóż, ziół, kwiatów, owoców i warzyw oraz chlebów.
Wykonamy z nich dożynkowy wieniec.
12.Parafia św. Klemensa organizuje 18 września pielgrzymkę mężczyzn
na V Oblężenie Jasnej Góry. Zapisy i szczegółowe informacje w Parafii
pw. św. Klemensa.
13.Zachęcamy do zapisywania dzieci do Katolickiego Przedszkola „Boży
Domek” przy Parafii św. Klemensa – (z możliwością uzyskania
dofinansowania). Kontakt przez stronę internetową: www.bozydomek.pl
14.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
15.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
16.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy pełni łask Bożych,
głębokiego przeżywania swojej wiary i życiowego powołania, opieki Pani
Jasnogórskiej, a także wstawiennictwa św. Mikołaja, patrona naszej
wspólnoty parafialnej.
17. W minionym tygodniu odszedł do wieczności śp. Franciszek Polowczyk, lat
84, z ul. Obrońców Pokoju. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…

