OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
13 Niedziela Zwykła
27.06.2021 r.

1. Przypominamy, że w wakacje w niedziele nie ma Mszy św. o godz. 16.00,
jest natomiast Msza św. o godz. 20.00. Od jutra do końca wakacji w dni
powszednie Msze św. o godz. 7.00 i 18.00 (nie będzie Mszy św. o godz.
9.00).
2. Msza św. w intencji Apostolatu Maryjnego w poniedziałek o godz. 18.00.
3. Spotkanie Kręgu Biblijnego w poniedziałek po Mszy wieczornej.
4. Nowenna do św. Judy Tadeusza w poniedziałek 28 czerwca po Mszy św.
wieczornej.
5. We wtorek obchodzimy Uroczystość św. Piotra i Pawła. Adoracja
Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 do 18.00. Tego dnia imieniny
obchodzi ks. Paweł. Msza św. w jego intencji o godz. 18.00.
6. Nabożeństwa czerwcowe będą odprawiane do środy o godz. 17.30
7. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
8. W czwartek na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy ministrantów, lektorów
i ich rodziców oraz Wspólnotę Przyjaciół Paradyża. Wcześniej – od godz.
17.00 – będziemy modlić się w intencji nowych powołań do kapłaństwa.
9. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 do 18.00.
W tym czasie okazja do spowiedzi.
10.Zmiana tajemnic różańcowych w sobotę 3 lipca. O godz. 10.20 nabożeństwo
pierwszej soboty, a o godz. 11.00 Msza św.
11.Formująca się w Głogowie grupa Wojowników Maryi zaprasza mężczyzn
na „Męski Różaniec” ulicami Głogowa, który odbędzie się w sobotę 3 lipca
br. O godz. 10.00 wyjście z naszego kościoła i przemarsz w kolumnie
dwuszeregowej przez Stare Miasto ul. Grodzką na Plac Jana Pawła II pod
pomnik papieski. Tam uczestnicy marszu odmówią część różańca z 15minutowym rozważaniem, a następnie wrócą na Rynek. Osoby, które będą
chciały spełnić warunki odprawienia nabożeństwa pierwszych sobót
miesiąca, zapraszamy na Mszę św. o godz. 7.00 w intencji wynagrodzenia
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata, a następnie

na adorację Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz.10.00.
Szczegółowe informacje na parafialnej stronie internetowej.
12.Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce z Głogowa na Jasną Górę,
która odbędzie się w dniach 2-12 sierpnia. Szczegóły na plakacie.
13.W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii ks. Jacka Golombka,
misjonarza posługującego w Brazylii. Tego dnia będzie można wesprzeć
misje.
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.Rozpoczyna się czas wakacji i urlopów. Życzymy dobrego, radosnego
i bezpiecznego wypoczynku i zachęcamy do chrześcijańskiego przeżywania
tego czasu. Pamiętajmy o niedzielnej Mszy św. i codziennej modlitwie.
17.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólny udział w liturgii!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, pokoju i radości
serca, gotowości do pójścia za natchnieniami pochodzącymi od Boga oraz
opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.
18.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Tadeusz Górczak, lat 88,
z ul. Wita Stwosza, śp. Anna Nieśpielak, lat 60, z ul. Powstańców. Wieczny
odpoczynek racz Im dać, Panie...

