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1. Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Kończy się Okres Wielkanocny,
ale czas przyjmowania Komunii św. wielkanocnej trwa do uroczystości Najświętszej Trójcy.
2. Zapraszamy na Apel Maryjny w każdą niedzielę maja o godz. 20.30, a także
na nabożeństwa majowe w naszym kościele codziennie o godz. 17.30.
3. W poniedziałek obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła. Opiece Matki
Najświętszej powierzajmy Kościół, Ojca Świętego, biskupów, kapłanów
i wszystkich wiernych. Msze św. w naszym kościele o godz. 7.00, 9.00
i 18.00.
4. Spotkanie Kręgu Biblijnego w poniedziałek w kolegium po Mszy św. wieczornej.
5. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy we wtorek i piątek
w godz. od 17.00 do 18.00 oraz w sobotę w godz. od 7.30 do 10.00.
6. W środę 26 maja obchodzimy Dzień Matki. Módlmy się za nasze Mamy;
prośmy dla nich o potrzebne łaski, a dla zmarłych o dar życia wiecznego.
7. W czwartek Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
Dziękujmy Bogu z dar kapłaństwa i módlmy się za kapłanów, aby byli
świadkami Twojej mocy i miłości.
8. Apostolat Maryjny zaprasza w czwartek na różaniec o godz. 8.30, na Mszę
św. o godz. 9.00, a następnie na spotkanie formacyjne w salce.
9. W piątek 28 maja nowenna do św. Judy Tadeusza, patrona w sprawach trudnych. Prosimy składać kartki z intencjami w skrzynce umieszczonej
w kaplicy. Zostaną̨ one odczytane podczas piątkowego nabożeństwa.
10.W czwartek 3 czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej,
czyli Boże Ciało. Pragniemy przygotować ołtarze oraz udekorować naszą
świątynię, która nosi wezwanie Bożego Ciała, na tę uroczystość. Prosimy
Panie i Panów o pomoc i w imieniu Parafialnego Klubu Seniora zapraszamy
w czwartek o godz. 16.00 do kawiarni w kolegium na spotkanie organizacyjne. Będziemy również wdzięczni o przynoszenie do zakrystii przed Bożym
Ciałem płatków kwiatów.

11.Organizujemy V Głogowski Wieczór Chwały, który odbędzie się w ruinach
kościoła św. Mikołaja w Uroczystość Bożego Ciała o godz. 20.00. Jest on
okazją do wspólnej modlitwy i posłuchania chrześcijańskich utworów
w wykonaniu głogowskich muzyków. Z uwagi na pandemię udział w koncercie będzie limitowany kartami wejścia. Wydarzenie będzie również
transmitowane w Internecie.
Gdyby ktoś chciał wesprzeć finansowo tegoroczną edycję wydarzenia, za co
bylibyśmy bardzo wdzięczni, prosimy o wpłaty na konto parafialne podane
na naszej stronie internetowej (z dopiskiem: Głogowski Wieczór Chwały).
12.W przyszłą Niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Niech jej przeżywanie wzbudzi w naszych sercach pragnienie jedności z Bogiem.
13.Za tydzień zbiórka do puszek na rzecz budowy Centrum Opatrzności Bożej.
14.W niedzielę 30 maja odbędzie się dzień otwarty w Przedszkolu Katolickim
w parafii św. Klemensa w godz. 9.00 do 16.00 z licznymi atrakcjami dla
dzieci w przedszkolu i przed klasztorem. Więcej informacji na plakacie.
15.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
16.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
17.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę. Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy otwartości na natchnienia i moc
Ducha Świętego, który daje wewnętrzną wolność, uzdalnia do budowania
pięknych relacji i pozwala wzrastać w miłości, a także opieki św. Mikołaja,
patrona naszej wspólnoty parafialnej.

