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1. Przy wyjściu z kościoła zbiórka do puszek na pomoc poszkodowanym
w powodziach i nawałnicach w Europie.
2. Dziś na zakończenie XXII Tygodnia św. Krzysztofa po Mszach św.
na dziedzińcu kościelnym odbędzie się poświęcenie pojazdów, a przy
wyjściu z kościoła można nabyć breloki i plakietki z modlitwą
do św. Krzysztofa.
W przyszłą niedzielę będzie można złożyć ofiarę do puszki na rzecz fundacji
MIVA-Polska, która wspiera misjonarzy w zakupie środków transportu.
Organizatorzy zachęcają do podziękowania za szczęśliwe podróżowanie
w formie: 1 gr za 1 szczęśliwie przejechany kilometr.
3. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy we wtorek (w ciszy),
w piątek w godz. od 17.00 do 18.00 oraz w sobotę w godz. od 7.30 do 10.00
(prowadzone przez poszczególne wspólnoty).
4. W tym tygodniu obchodzimy:
- w poniedziałek – wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców NMP
- w czwartek – wspomnienie św. Marty,
- w sobotę – wspomnienie Ignacego Loyoli.
5. W trzecią rocznicę śmierci ks. kan. Stanisława Jaworeckiego, tj. w sobotę
31 lipca, zapraszamy do modlitwy o łaskę życia wiecznego dla niego: o godz.
10.00 modlitwa różańcowa przy grobie na cmentarzu przy ul. Legnickiej,
a o godz. 18.00 Msza św. w naszym kościele.
6. Msza św. na rozpoczęcie 41. Głogowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę
w przyszłą niedzielę o godz. 18.00. Będzie jej przewodniczył Biskup
Diecezjalny Tadeusz Lityński. W zakrystii można podać intencje, w których
będą modlić się pielgrzymi, odebrać karty duchowych pielgrzymów
i wesprzeć materialnie organizację pielgrzymki.
7. Organizujemy wyjazd autokarem do Częstochowy 12 sierpnia, tj. w dniu,
kiedy pielgrzymka naszej diecezji wchodzi na Jasną Górę. Koszt 80 zł.
Zapisy w zakrystii.

8. Parafia pw. NSPJ w Głogowie organizuje pielgrzymkę do miejsc świętych
we Włoszech 24.09–2.10.2021. Zapisy w Parafii pw. NSPJ. Szczegóły
na stronie internetowej.
9. W niedzielę rozpoczyna się sierpień – miesiąc trzeźwości. Zachęcamy
do abstynencji w intencji osób uzależnionych.
10.Przypominamy, że w czasie wakacji w niedziele nie ma Mszy św. o godz.
16.00, a odprawiamy Mszę św. o godz. 20.00. Msze św. w dni powszednie
o godz. 7.00 i 18.00 (nie ma Mszy św. o godz. 9.00).
11. Bardzo dziękujemy za każdą ofiarę złożoną na potrzeby naszej Parafii.
Słowa podziękowań kierujemy także pod adresem wszystkich, którzy
pomagają nam w codziennych pracach. Naszych ofiarodawców
i dobroczyńców polecamy opiece św. Mikołaja.
12.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
13.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy daru mądrości,
dostrzegania jak wielkim skarbem jest wiara, wszelkich potrzebnych łask
do owocnego realizowania życiowego powołania oraz opieki św. Mikołaja,
patrona naszej wspólnoty parafialnej.
14.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Helena Stupińska, lat 73,
z ul. Tenisowej, śp. Stanisław Korlak, lat 96, z ul. Śniadeckich. Wieczny
odpoczynek racz Im dać, Panie…

