OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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29.08.2021 r.

1. Bardzo serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej nowego
wikariusza – ks. Andrzeja Pytlika.
Ks. Andrzej święcenia kapłańskie przyjął w 2017 r., pochodzi z parafii
pw. św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze, ostatnio posługiwał
w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Żarach.
Zapewniamy Księdza o modlitwie, życzmy światła Ducha Świętego oraz
opieki Matki Bożej w duszpasterskiej posłudze.
2. Zapraszamy dziś do kawiarni „U Mikołaja” na ciasto z marakują, kawę
i herbatę w godz. od 9.00 do 14.00.
3. Przypominamy, że od środy będzie obowiązywał porządek Mszy św. sprzed
wakacji. W dni powszednie od poniedziałku do piątku zapraszamy na Msze
św. o godz. 7.00, 9.00 i 18.00, w soboty o godz. 7.00 i 18.00. Od przyszłej
niedzieli nie będzie Mszy św. o godz. 20.00, ale będzie o godz. 16.00.
4. W środę 1 września przypada 82. rocznica wybuchu II wojny światowej.
Pamiętajmy w naszych modlitwach o tych, którzy polegli w obronie
Ojczyzny, i prośmy o łaskę pokoju.
5. W środę rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Zapraszamy dzieci i młodzież
na Mszę św. o godz. 7.00 lub 18.00. Będziemy modlić się o potrzebne łaski
w nowym roku nauki. Tornistry i przybory szkolne dzieci z klas pierwszych
zostaną poświęcone w przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.00.
6. Spotkanie katechetów w środę po Mszy wieczornej w kolegium.
7. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W czwartek o godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie
której będziemy modlić się o nowe powołania do kapłaństwa. Do udziału
w tej modlitwie, a także we Mszy św. o godz. 18.00, zapraszamy w sposób
szczególny lektorów, ministrantów, kandydatów na ministrantów oraz ich
rodziców, a także Przyjaciół Paradyża i Wspólnotę Margaretek. Po Mszy św.
spotkanie rodziców służby liturgicznej.
8. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy także we wtorek i piątek
od godz. 17.00 do 18.00, a w sobotę od godz. 7.30 do 11.00. W piątek okazja
do spowiedzi świętej od godz. 17.00 do 18.00. Do skorzystania z sakramentu

pokuty zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież, które rozpoczynają nowy
rok szkolny.
9. Spotkanie Parafialnego Klubu Seniora w czwartek o godz. 16.00
w kolegium.
10.Spotkanie Oazy w piątek po Mszy św. wieczornej. Do udziału w nim
zapraszamy młodzież, a szczególnie kandydatów do bierzmowania.
11.W sobotę 4 września odbędzie się „Męski Różaniec” ulicami Głogowa.
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.Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę od godz. 8.00.
14.Zapraszamy w niedzielę 5 września o godz. 9.30 na organizowane po raz
pierwszy w naszej parafii Dożynki Parafialne. Dożynki to okazja
do podziękowania Panu Bogu za wszystko, co zrodziła ziemia, oraz czym
obrodziły rośliny i drzewa: owoce, warzywa, jarzyny i wszystkie płody rolne.
Przynieśmy na Eucharystię ziarno na przyszły zasiew, które zostanie
wówczas poświęcone. Prosimy, zwłaszcza działkowców, o przyniesienie
do zakrystii w tym tygodniu kłosów zbóż, ziół, kwiatów, owoców i warzyw
oraz chlebów. Wykonamy z nich dożynkowy wieniec. Prosimy również
o przynoszenie warzyw. Przygotujemy również zupę dożynkową
z tegorocznych plonów, odbędą się także zabawy i gry dla najmłodszych.
Zapraszamy na nasz dziedziniec w godz. od 10.30 do 14.00. Zachęcamy
również do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszy stroik dożynkowy.
Wykonane stroiki prosimy przynosić w tym tygodniu do zakrystii.
15.Piesza pielgrzymka do Sanktuarium w Grodowcu odbędzie się w sobotę
11 września. Od wielu lat mieszkańcy ziemi głogowskiej wędrują
do Jutrzenki
Nadziei.
Zapraszamy
wszystkich
do
wspólnego
pielgrzymowania. Zbiórka przed naszym kościołem o godz. 6.30, wyjście
o godz. 7.00. Zapisy w zakrystii.
16.Kurs przedmałżeński rozpocznie się w naszym kościele w niedzielę
26 września o godz. 18.00. Nauki będą się odbywać się od poniedziałku
do piątku o godz. 19.00.
17.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.

18.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
19.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy pełni łask Bożych, bycia
sercem blisko Boga, a także opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty
parafialnej.
20.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Krzysztof Frydrych, lat 61,
z ul. Budowlanych, śp. Ireneusz Śmieszek, lat 89, z ul. Styczniowej. Wieczny
odpoczynek racz Im dać, Panie…

