
 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

I Niedziela Adwentu 

27.11.2022 r. 
 

1. Dziś I Niedziela Adwentu – radosnego, ale i pełnego zadumy czasu 

oczekiwania na przyjście Chrystusa na końcu czasów i przygotowania się 

do spotkania Nim w Święta Bożego Narodzenia.  

 

2. Rozpoczynamy dziś rekolekcje adwentowe. Przewodniczy im o. Maciej 

Biskup, dominikanin. Serdecznie Ojca witamy w naszej wspólnocie 

parafialnej, życzymy potrzebnych łask i światła Ducha Świętego na czas 

głoszenia Słowa Bożego oraz zapewniamy o modlitwie. 

 

3. Nauki rekolekcyjne będą dzisiaj głoszone podczas każdej Mszy św. 

W poniedziałek, wtorek i środę Msze św. będą sprawowane według 

następującego porządku: 

- godz. 6.30 roraty, 

- godz. 8.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną, 

- godz. 10.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną, 

- godz. 18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną. 

Spowiedź św. odbędzie się w środę pół godziny przed porannymi Mszami 

św.  i po południu w godz. 17.00-18.00.  

 

4. Zapraszamy na roraty od poniedziałku do soboty o godz. 6.30. Dzieci w tym 

tygodniu zapraszamy na roraty w poniedziałek o 16.30.  

 

5. Parafialny Klub Seniora zaprasza we wtorek o godz. 16.00 na gimnastykę 

usprawniającą, w środę na spacer po Głogowie „Śladami kultu św. 

Mikołaja” (zbiórka przed Muzeum o godz. 11.00), a w czwartek na zajęcia 

artystyczne, podczas których będą wykonywane figurki św. Mikołaja 

z zimnej porcelany. 

 

6. We wtorek po Mszy wieczornej spotkanie służby liturgicznej dorosłych. 

Zapraszamy na spotkanie wszystkich chętnych pragnących posługiwać przy 

ołtarzu. 

 

7. W środę święto św. Andrzeja Apostoła. Podczas Mszy św. wieczornej 

będziemy modlić się w intencji ks. Andrzeja o potrzebne łaski i Boże 

błogosławieństwo w kapłańskiej posłudze. 

 

8. 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 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. 

 

9. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy także w piątek od godz. 

17.00 do 18.00, a w sobotę od godz. 7.30 do 11.00. 

 

10. W sobotę 3 grudnia zapraszamy na nabożeństwo pierwszej soboty o godz. 

10.00 i na Mszę św. o godz. 11.00, po której nastąpi zmiana tajemnic 

różańcowych. 

 

11. Zapraszamy mężczyzn na „Męski Różaniec” ulicami Głogowa, który 

odbędzie się w sobotę 3 grudnia. Rozpoczęcie o godz. 10.15 na dziedzińcu 

naszego kościoła. 

 

12. W niedzielę 4 grudnia podczas Mszy św. o godz. 12.30 będziemy modlić się 

w intencji górników z okazji wspomnienia ich patronki św. Barbary. 

 

13. Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas w ramach akcji „Tak, pomagam!” 

2 i 3 grudnia (piątek i sobota) przeprowadzą zbiórkę żywności dla 

najbardziej potrzebujących. Będzie się ona odbywać się w sklepach: 

Biedronka przy ul. Witosa oraz w Lidlu przy ul. Słodowej. 

W kaplicy św. Mikołaja jest ponadto wystawiony kosz, do którego można 

składać produkty żywnościowe przeznaczone na świąteczne paczki dla 

podopiecznych. Za każdy dar serca bardzo dziękujemy. 

 

14. Zapraszamy na uroczystości związane z oficjalnym ogłoszeniem 

św. Mikołaja patronem Miasta Głogowa. W poniedziałek 5 grudnia o godz. 

10.00 w Teatrze rozpocznie się konferencja o św. Mikołaju, a o godz. 18.30 

w naszym kościele odbędzie się Koncert Mikołajowy Space Of Grace & 

Goście. We wtorek 6 grudnia zapraszamy na Orszak św. Mikołaja, który 

wyruszy z ruin kościoła św. Mikołaja i przejdzie ulicami miasta do kościoła 

Bożego Ciała. Zachęcamy do udziału w Orszaku w przebraniu Świętego 

Biskupa Mikołaja (każdy uczestnik otrzyma pamiątkową mitrę), do 

uczestnictwa we Mszy św. odpustowej, która będzie sprawowana po 

zakończeniu przemarszu, a następnie na mikołajowy bigos, pierniki 

i grzaniec. 

 

15. Zapraszamy dziś do kawiarni „U Mikołaja” na ciasto korzenne, 

rozgrzewającą herbatę i kawę. 

 

16. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można 

nabyć nowy numer „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. Parafialny Zespół 

Caritas rozprowadza świece na stół wigilijny (koszt dużej świecy wynosi 

20 zł, małej – 10 zł). W parafii są także rozprowadzane opłatki na stół 

wigilijny.  

 



17. W przyszłą niedzielę zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na pomoc 

Kościołowi na Wschodzie. 

 

18. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę! 

Solenizantom i Jubilatom najbliższych dni składamy najserdeczniejsze 

życzenia: błogosławieństwa Bożego i opieki św. Mikołaja.  

 

19. W minionym tygodniu odeszła do wieczności śp. Ludwika Dryhynycz, 

lat 91, z ul. Morcinka. Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie… 


