OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III Niedziela Zwykła
24.01.2021 r.
1. Dzisiaj obchodzimy po raz drugi Niedzielę Słowa Bożego ustanowioną przez
papieża Franciszka. Przy wyjściu z kościoła można nabyć Pismo Święte
w różnej wersji: ilustrowane, rodzinne, dla młodzieży i w wersji tradycyjnej.
Serdecznie zapraszamy do zakupu, a także do zabrania ze sobą do domu
upominku w postaci karty z fragmentem Pisma Świętego.
2. Krąg Biblijny zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu
z rozważaniem Słowa Bożego w poniedziałek 25 stycznia o godz. 17.00.
3. 29 grudnia ubiegłego roku Chorwację nawiedziło najsilniejsze od 140 lat
trzęsienie ziemi. Odpowiadając na prośbę Caritas Chorwacji,
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ks. abp Stanisław Gądecki,
ogłosił niedzielę 24 stycznia „Dniem solidarności z Chorwacją”. Dziś przed
kościołem są zbierane datki do puszek na rzecz ofiar trzęsienia ziemi
w Chorwacji.
4. W Gorzowie Wlkp. odbywają się dziś diecezjalne obchody 35. rocznicy
śmierci Sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty. Zachęcamy do modlitwy
o beatyfikację wieloletniego pasterza naszej diecezji.
5. W tym tygodniu w liturgii obchodzimy: w poniedziałek święto Nawrócenia
św. Pawła, we wtorek wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa, w czwartek
wspomnienie św. Tomasza z Akwinu.
6. Apostolat Maryjny zaprasza na różaniec w środę 27 styczna o godz. 8.30
i Mszę św. o godz. 9.00.
7. W czwartek 28 stycznia po Mszy wieczornej nabożeństwo do św. Judy
Tadeusza. Prosimy, aby w skrzynce umieszczonej w kaplicy Świętego
składać kartki z intencjami. Zostaną one odczytane podczas czwartkowego
nabożeństwa.
8. Uroczystości żałobne i pogrzebowe bp. Adama Dyczkowskiego i bp.
Antoniego Stankiewicza odbędą się w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.
25 i 26 stycznia br. Szczegółowe informacje w komunikacie Kurii Biskupiej
umieszczonym na tablicy ogłoszeń i na parafialnej stronie internetowej (jego
treść przedstawimy za chwilę).

Msza św. za zmarłego biskupa Adama Dyczkowskiego, honorowego
obywatela Głogowa, w naszym kościele w niedzielę 31 stycznia o godz.
12.30.
Zapraszamy do uczestnictwa w Mszy św. żałobnej w intencji zmarłych
biskupów we wtorek w Grodowcu o godz. 11.00, a w naszym kościele
o godz. 9.00.
9. Msza św. dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św.
i błogosławieństwo świec we wtorek 2 lutego o godz. 16.30.
10.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć egzemplarze „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego”. W przyszłą
niedzielę będzie możliwość nabycia gromnicy.
11.Zakończyły się spotkania kolędowe. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy
uczestniczyli we wspólnej modlitwie w świątyni. Jesteśmy wdzięczni
za obecność i zainteresowanie sprawami parafialnymi oraz ofiary złożone
przy tej okazji na potrzeby kościoła.
12.Wszystkim Parafianom i Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom najbliższych dni życzymy Bożego
błogosławieństwa, pokoju serca, otwartości na przemieniającą moc Słowa
Bożego, wiary, która pozwoli odczuć żywą obecność Boga pośród
codziennych obowiązków i zadań, oraz opieki św. Mikołaja, patrona naszej
wspólnoty parafialnej.
13.W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:
śp. Czesław Wańkowicz, lat 90, z ul. Letniej, śp. Józefa Krasicka, lat 65, z ul.
Śniadeckich, śp. Bogdan Kuczma, lat 69, z ul. Obrońców Pokoju, śp. Henryk
Stępień, lat 70, z ul. Armii Krajowej. Wieczny odpoczynek racz Im dać,
Panie…

