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1. Kawiarnia „U Mikołaja” zaprasza dzisiaj na ciasto „Śnieżka” oraz na kawę
i herbatę.
2. Kurs przedmałżeński rozpocznie się dziś Mszą św. o godz. 18.00. Nauki
będą się odbywać od poniedziałku do piątku o godz. 19.00.
3. W poniedziałek 27 września Apostolat Maryjny zaprasza na wspólny
różaniec o godz. 8.30, a następnie na Mszę św.
4. W rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, która przypada we wtorek
28 września, na ulicach miast świata będzie odmawiana Koronka do Bożego
Miłosierdzia. W naszym kościele o godz. 14.00 rozpocznie się adoracja
Najświętszego Sakramentu, a po niej – ok. 14.50 – wyjdziemy na ulice
naszej parafii, by tam odmówić Koronkę i zawierzyć świat Bożemu
Miłosierdziu. Zapraszamy do udziału w tej modlitwie.
5. We wtorek po Mszy św. wieczornej, jak każdego 28. dnia miesiąca,
Nowenna do św. Judy Tadeusza.
6. Parafialny Klub Seniora zaprasza do członkostwa w powstającym chórze
seniorów. Próba chóru w czwartek o godz. 16.00 w kolegium. Tuż po niej,
o godz. 16.30, rozpocznie się bezpłatna gimnastyka usprawniająca dla
seniorów. Klub organizuje również – w poniedziałek 11 października –
wyjazd do Henrykowa (tam zwiedzanie kościoła i klasztoru pocysterskiego)
oraz do Kamieńca Ząbkowickiego, gdzie znajduje się pałac Marianny
Orańskiej. Koszt 90 zł (z obiadem). Zapisy w zakrystii i kawiarni.
7. W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego. Broszury
z tekstem do medytacji Słowa Bożego oraz ciekawostkami biblijnymi
są dostępne z tyłu za ławkami (teksty te są zmieszczone również na stronie
i Facebooku naszej Parafii).
8. W tym tygodniu w liturgii obchodzimy: we środę – święto św. Archaniołów
Michała, Gabriela i Rafała, w czwartek – wspomnienie św. Hieronima,
w piątek – wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, a w sobotę –
wspomnienie Aniołów Stróżów.
W środę podczas Mszy św. wieczornej będziemy modlić się w intencji
ks. diakona Rafała z okazji Imienin, prosząc dla niego o potrzebne łaski.

9. W piątek rozpoczyna się październik – miesiąc różańca. Nabożeństwa
różańcowe codziennie o godz. 17.30. Dzieci zapraszamy na różaniec
w poniedziałki, środy i piątki o godz. 16.30, a młodzież w piątki o godz.
17.30.
10.W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty
i pojednania podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00
do 18.00.
11.Formująca się w Głogowie grupa Wojowników Maryi zaprasza mężczyzn
na „Męski Różaniec” ulicami miasta, który odbędzie się w sobotę
2 października. Rozpoczęcie o godz. 10.15 na dziedzińcu przy naszym
kościele. Następnie przemarsz przez Stare Miasto na Plac Jana Pawła II. Tam
uczestnicy marszu odmówią część różańca z 15-minutowym rozważaniem,
a następnie wrócą na dziedziniec naszego kościoła. Szczegółowe informacje
na parafialnej stronie internetowej.
12.Zmiana tajemnic różańcowych w sobotę. O godz. 10.00 nabożeństwo
pierwszej soboty, a o 11.00 Msza św.
13.Zapraszamy na pielgrzymkę Żywego Różańca do Rokitna w sobotę
2 października. Zapisy w zakrystii.
14.Za tydzień niedziela św. Franciszka. Przygotowujemy wspólnie z Caritas
Diecezjalną eko-piknik na naszym dziedzińcu, który rozpocznie się po Mszy
św. o godz. 9.30 i potrwa do godz. 14.00. Zwracamy się z prośbą do Pań
o upieczenie ciasta i przyniesienie w sobotę do zakrystii.
W niedzielę św. Franciszka o godz. 12.30 będzie sprawowana Msza św.
w intencji członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z racji 50-lecia
jego istnienia w naszej parafii. Zapraszamy także do udziału w naukach
rekolekcyjnych o tematyce związanej ze św. Franciszkiem 4 oraz 5
października o godz. 9.00. Szczegóły na plakacie.
Św. Franciszek odznaczał się szczególną wrażliwością na Boże stworzenie,
dlatego w przyszłą niedzielę odbędzie się błogosławieństwo zwierząt
domowych. Chętnych zapraszamy ze swoimi pupilami o godz. 14.00
na dziedziniec przy kościele.
15.Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas pierwszych szkół
ponadpodstawowych w czwartek o godz. 18.40 a dorosłych w przyszłą
niedzielę po Mszy św. o godz. 18.00.
16.Wspólnota Niewolników Maryi zaprasza na drogę całkowitego oddania się
Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi według Traktatu o Doskonałym
Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion
de Montfort. Rozpoczęcie 33-dniowych ćwiczeń duchowych w naszej Parafii
5 listopada. Zapisy i szczegóły pod numerem telefonu umieszczonym
na plakacie i naszej stronie internetowej.

17.Przy wyjściu z kościoła zbiórka do puszek na uczelnie katolickie.
18.Przypominamy, że osoby przebywające w kościele mają obowiązek
zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego.
19.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
20.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
21.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, pokoju i radości
serca, silnej wiary i nieustannego dążenia do dobra – swojego i innych – oraz
opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.
22.W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszły do wieczności:
śp. Genowefa Dróżdż, lat 94, z ul. Moniuszki, śp. Danuta Kuczyńska, lat 64,
z ul. Obrońców Pokoju. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…

