OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV Niedziela zwykła
31.01.2021 r.

1. Msza św. za zmarłego biskupa Adama Dyczkowskiego, honorowego
obywatela Głogowa, w naszym kościele dziś o godz. 12.30.
2. Dziś obchodzimy 68. Światowy Dzień Trędowatych. Pamiętajmy
w modlitwie o chorych na trąd żyjących często w skrajnym ubóstwie,
w rejonach gdzie wciąż nie ma wystarczająco zorganizowanych struktur
medycznych, a także o opiekujących się nimi, wśród których jest wielu
polskich misjonarzy.
3. Spotkanie Kręgu Biblijnego w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.
4. We wtorek, 2 lutego, obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej
polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze św.
o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. Pamiętajmy, aby na liturgię przynieść świece
zwane gromnicami (można je zakupić przy wyjściu z kościoła). Zostaną one
pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi
i cierpienia, przypominały nam o Panu Jezusie – Światłości Świata, który
nieustannie oświeca drogi naszego życia.
5. Z inicjatywy papieża św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego
zostało ustanowione Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Tego dnia
modlimy się za osoby oddane służbie Panu Bogu i ludziom w różnych
zakonach i zgromadzeniach. Prosimy również o liczne i święte powołania
do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej oraz
wspieramy materialnie klasztory i domy zakonne borykające się
z trudnościami.
6. Msza św. dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św.
i błogosławieństwo świec we wtorek 2 lutego o godz. 16.30.
7. W środę, 3 lutego, wspomnienie św. Błażeja, patrona od chorób gardła.
Po każdej Mszy św. obrzęd błogosławieństwa gardeł.
8. Prosimy panów i panie do pomocy w demontażu
bożonarodzeniowej w środę, 3 lutego, o godz. 10.00.

dekoracji

9. W czwartek i piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. od 17.00
do 18.00, a w sobotę od godz. 7.30 do 10.00. W czwartek będziemy modlić
się o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.
10.Odwiedziny duszpasterskie chorych w
z indywidualnymi ustaleniami z chorymi.
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i
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zgodnie

11.W piątek, 5 lutego, wspomnienie św. Agaty. Po każdej Mszy św. obrzęd
błogosławieństwa chleba i soli.
12.W sobotę, 6 lutego, zapraszamy na nabożeństwo pierwszej soboty o godz.
10.00 i na Mszę św. o godz. 11.00, po której nastąpi zmiana tajemnic
różańcowych.
13.Kurs przedmałżeński w parafii św. Klemensa odbędzie się w dniach 21-27
marca.
14.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć egzemplarze „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa
Niedzielnego”.
15.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
16.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom najbliższych dni życzymy Bożego
błogosławieństwa, wiary w moc Boga, doświadczenia Jego cierpliwej,
łaskawej, nieustającej miłości i opieki św. Mikołaja, patrona naszej
wspólnoty parafialnej.
17. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszły
do wieczności: śp. Anna Olszanowska, lat 81, z ul. Niedziałkowskiego,
śp. Janina Poraj-Antoszewska, lat 72, z ul. Morcinka. Wieczny odpoczynek
racz Im dać, Panie…

