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1. W poniedziałek uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym
kościele o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00 (nie będzie Mszy św. o godz.
12.30 i 16.00). Na cmentarzu na Brzostowie Msza św. o godz. 13.00
(po procesji, która rozpocznie się o godz. 12.30), natomiast na cmentarzu
przy ul. Legnickiej Msza św. o godz. 15.00 (procesja rozpocznie się o 14.30).
2. We wtorek, 2 listopada, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Msze
św. w tym dniu o godz. 7.00, 8.00, 9.00 i 18.00. Zapraszamy wszystkich
parafian na Mszę św. o godz. 18.00 sprawowaną w intencji wszystkich
zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach. Kancelaria parafialna
tego dnia nie będzie czynna.
3. Listopad jest szczególnym miesiącem pamięci o zmarłych. Jednym
z wyrazów tej pamięci jest nabożeństwo wypominkowe, które w naszej
parafii będzie odprawiane od 2 do 30 listopada codziennie o godz. 17.30,
a od poniedziałku do piątku także o godz. 9.00. Kartki na wypominki
znajdują się przy wyjściu z kościoła.
4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca.
5. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy we wtorek, czwartek
i piątek od godz. 17.00 do 18.00, a w sobotę od godz. 7.30 do 11.00.
W czwartek będziemy modlić się o nowe powołania do kapłaństwa i życia
konsekrowanego (po Mszy św. spotkanie rodziców służby liturgicznej).
W piątek okazja do spowiedzi świętej w godz. od 17.00 do 18.00.
6. Spotkanie Kręgu Biblijnego w czwartek po Mszy wieczornej. 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).
7. Zmiana tajemnic różańcowych w sobotę 6 listopada. O godz. 10.00
nabożeństwo pierwszej soboty, a o 11.00 Msza św.
8. Formująca się w Głogowie grupa Wojowników Maryi zaprasza mężczyzn
na „Męski Różaniec” ulicami miasta, który odbędzie się w przyszłą sobotę.
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.
9. Odwiedziny duszpasterskie chorych w sobotę od godz. 8.00.
10.Za tydzień będziemy gościć w parafii misjonarza pracującego w parafii
w Kazachstanie. Przy wyjściu z kościoła odbędzie się zbiórka do puszek
na misje. Będą również rozprowadzane kalendarze poświęcone domowi
dziecka prowadzonemu przez tamtejszą parafię.
11.Nasza kawiarnia w przyszłą niedzielę zaprasza na „rogale marcińskie” (dziś
kawiarnia jest nieczynna).
12.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
13.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu można nabyć nowy
numer „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa Niedzielnego”.
14.Dziękujemy Parafianom i wszystkim Gościom za wspólnie przeżytą liturgię!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy pokoju i radości serca,
nadziei pokładanej w Bogu, a także opieki świętych patronów.
15.Z naszej wspólnoty parafialnej w minionym tygodniu odeszli do wieczności:
śp. Łukasz Kulesza, lat 39, z ul. Rudnowskiej, śp. Janina Lis, lat 86, z ul.
Obrońców Pokoju. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie..

