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1. Do naszej parafii dotarła ikona Krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka,
która peregrynuje po diecezjach naszego kraju w ramach 40. rocznicy
powstania Krucjaty. Zachęcamy dziś i jutro do szczególnej modlitwy
o wyzwolenie osób zniewolonych od jakichkolwiek uzależnień, w intencji
których odprawione zostanie dzisiejsze nabożeństwo Gorzkich Żali o godz.
17.00.
Adoracja Krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w poniedziałek od godz.
7.30 do godz. 12.00 (zakończy się modlitwą Anioł Pański). O godz. 8.30
różaniec w intencji trzeźwości, o godz. 9.00 Msza św. o łaskę wyzwolenia
z nałogów dla osób uzależnionych.
W kaplicy bocznej jest wyłożona księga trzeźwości, do której można
wpisywać swoje zobowiązania do abstynencji od alkoholu. Z kolei przy
wyjściu z kościoła można wziąć deklarację przystąpienia do Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka. Po wypełnieniu należy przynieść ją do zakrystii.
2. Dzisiejsza niedziela to niedziela „Ad Gentes”, a więc Dzień Modlitwy, Postu
i Solidarności z Misjonarzami. Przy wyjściu z kościoła zbiórka do puszek
na dzieła misyjne.
3. W poniedziałek, 1 marca, podczas Mszy św. o godz. 18.00 zostanie
udzielony sakrament bierzmowania dorosłym kandydatom. Tego dnia nie
będzie spotkania Kręgu Biblijnego.
4. 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Uroczystość patriotyczna odbędzie się tego dnia o godz. 19.00 przy Pomniku
Podziemia Niepodległościowego.
5. W czasie Wielkiego Postu na adorację Najświętszego Sakramentu
zapraszamy we wtorek w godz. od 17.00 do 18.00 (w ciszy) oraz w środę
w godz. od 17.00 do 18.00 i w sobotę w godz. od 7.30 do 10.00 (prowadzone
przez poszczególne wspólnoty).
6. W każdą środę marca Msze św. sprawowane w naszym kościele będą
poprzedzone modlitwą do św. Józefa i nowenną do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy.
7. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W czwartek o godz. 17.00 rozpocznie się adoracja Najświętszego
Sakramentu, podczas której będziemy modlić się w intencji nowych powołań
do kapłaństwa. Do udziału w tej modlitwie, a także we Mszy św. o godz.

18.00, zapraszamy w sposób szczególny ministrantów, kandydatów
na ministrantów oraz ich rodziców, a także Przyjaciół Paradyża i Wspólnotę
Margaretek.
8. W czwartek obchodzimy święto św. Kazimierza Królewicza.
9. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu: dla
dorosłych o godz. 8.30 i 17.30, dla dzieci o godz. 16.30, a dla młodzieży
o godz. 18.40. Do udziału w Drodze Krzyżowej dla młodzieży zapraszamy
zwłaszcza kandydatów do bierzmowania.
W czasie nabożeństw zbierana będzie taca na wystrój kościoła
na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
10.Okazja do spowiedzi w piątek od 17.00 do 18.00, a także pół godziny przed
Mszami św.
11.Zmiana tajemnic różańcowych w sobotę, 6 marca. O godz. 10.00
nabożeństwo pierwszej soboty, a o 11.00 Msza św.
12.Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną zgodnie z indywidualnymi
ustaleniami.
13.Serdecznie zapraszamy na katechezy wielkopostne o Mszy św. w każdy
czwartek o 18.30. Temat drugiej katechezy – „Msza Święta przestrzenią
Słowa Bożego – Liturgia Słowa”.
14.W odpowiedzi na apel Papieża Franciszka o większą troskę o środowisko,
nasz Parafialny Zespół Caritas rozpoczyna projekt „Zakątek u św. Mikołaja”
organizowany w ramach inicjatywy Laudato si’. Podczas spotkań
wykładowych oraz warsztatowych przewidzianych w projekcie zostaną
poruszone różne tematy pomagające zrozumieć ideę ekologii integralnej oraz
wpływu własnych działań na otaczające nas środowisko. Zaproszeni goście
będą odpowiadać na pytania, jak działa recykling, jak wprowadzić małą
retencję do swojego ogródka, a zioła do swojej kuchni, a nawet jak zbudować
hotel dla owadów. Celem projektu jest nie tylko zwiększenie świadomości
ekologicznej, ale również zapobiegnięcie rozłamowi pokoleniowemu
i stworzenie platformy do wymiany myśli. Najbliższe spotkanie we wtorek,
2 marca, o godz. 16.00 w kolegium.
15.Z okazji rozpoczęcia Wielkiego Postu w ramach projektu „Zakątek u św.
Mikołaja” odbędzie się również konkurs na najlepszy przepis wegetariański.
Nagrodą są egzemplarze książki kucharskiej Marty Dymek „Jadłonomia
po polsku”. Serdecznie zapraszamy do zapoznawania się z bieżącymi
informacjami umieszczanymi na tablicy ogłoszeń lub obserwowania Zakątka
na Facebooku.

16.W kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej wystawiony jest kosz, do którego
można składać produkty spożywcze dla podopiecznych Parafialnego Zespołu
Caritas.
17.Zostały przygotowane dwie nowe trasy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, która
wyruszy z naszej parafii w piątek 26 marca:
a) trasa biała św. Jana Nepomucena po polach i lasach pradoliny Odry:
prowadzi przez Klucze, Wilków, Leśną Dolinę, Kulów, Krążkówko,
Grochowice, Kotlę, Zabiele, Rapocin, Głogów. Dystans około 52 km;
b) trasa czerwona św. Mikołaja przez tereny nadodrzańskie do sanktuarium
Nawiedzenia NMP w Piersnej i przez rolnicze okolice Głogowa:
prowadzi przez Borków, Golkowice, Mileszyn, Wietszyce, Piersną,
Żabice, Szymocin, Bucze, Przedmoście, Bytnik, Głogów. Dystans około
43 km.
Rejestracja na stronie www.edk.org.pl. Odpowiedzi na pytania dotyczące
naszej EDK można uzyskać, pisząc na adres – edkglogow@gmail.com.
Koordynatorzy na ewentualne pytania odpowiedzą również w niedzielę,
7 marca, po Mszy wieczornej w kolegium.
18.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła. Dziękujemy również za środki przekazywane w ramach
jałmużny postnej.
19.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć nowe numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. Parafialny Zespół
Caritas rozprowadza świece wielkanocne w cenie 15 zł.
20.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia polecamy opiece św. Mikołaja,
patrona naszej wspólnoty parafialnej. Niech nasz św. Patron silną wiarę,
która pozwala zaufać Bogu w każdej sytuacji, daje radość, pomaga
przezwyciężać pokusy i dzielić się dobrem z innymi.
21.W minionych dniach z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:
śp. Ryszard Durał, lat 71, z ul. Wiśniowej, śp. Wiesław Zawadzki, lat 82,
z ul. Daszyńskiego, śp. Adam Skuza, lat 38, z ul. Moniuszki, śp. Stanisław
Pietrzczyk, lat 70, z ul. Moniuszki, śp. Andrzej Marciniak, lat 71,
z ul. Rudnowskiej. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

