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1. Jutro przypada 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Zapraszamy na  Mszę św. o godz. 9.00, podczas której będziemy  dziękować  

Bogu za wielki dar wolności i modlić się za Ojczyznę.  

 

2. Spotkanie Kręgu Biblijnego w poniedziałek po Mszy wieczornej 

w kolegium. 

 

3. Spotkanie scholi dorosłych we wtorek po Mszy św. wieczornej w kolegium, 

natomiast spotkanie Młodzieżowego Zespołu Muzycznego "Umiłowani"  

w środę o godz. 18.45. 

 

4. W środę, 13 listopada, obchodzimy Święto Męczenników Międzyrzeckich – 

głównych Patronów Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.  

Za wstawiennictwem Świętych Patronów módlmy się o potrzebne łaski dla 

biskupów, kapłanów i wszystkich wiernych naszej diecezji. 

 

5. W czwartek i piątek od godz. 17.00 do 18.00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

 

6. Parafialny Klub Seniora zaprasza we wtorek o godz. 16.00 na bezpłatną 

gimnastykę usprawniającą, a w czwartek na zajęcia plastyczne. 

Organizowany przez Klub wyjazd do Filharmonii Zielonogórskiej  w piątek, 

15 listopada, o godz. 14.00 spod kolegium. 
 

7. Nabożeństwa wypominkowe odprawiane są w naszym kościele codziennie 

o godz. 17.30 i dodatkowo od poniedziałku do piątku o godz. 9.00. Nadal 

można włączyć do tej modlitwy swoich zmarłych. Karty na wypominki są 

dostępne przy wyjściu z kościoła od ministrantów. 

 

8. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić ustanowiony przez papieża 

Franciszka Światowy Dzień Ubogich. W tym roku towarzyszy mu hasło 

„Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie”. Parafialny Zespół 

Caritas, jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca, będzie zbierał datki na 

prowadzoną działalność charytatywną. Przeprowadzi też zbiórkę czapek 

i szalików dla podopiecznych. Za każdy dar serca bardzo dziękujemy. 

 

 

 



 

 

9. Katecheza przedchrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych w piątek 

o godz. 18.30 w kolegium. 

 

10. W czwartek, 21 listopada, o godz. 18.00 Msza św. i nabożeństwo dla 

młodzieży w ramach przygotowań do Europejskiego Spotkania Młodych 

Taize, które w tym roku odbędzie się we Wrocławiu. Zapraszamy do 

wspólnej modlitwy młodzież i wszystkich, którzy uczestniczyli w przeszłości  

w spotkaniach Taize.  

 

11. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości. 

 

12. Zapraszamy dziś do naszej kawiarni „U Mikołaja” na tradycyjne Rogale 

Świętomarcińskie, rozgrzewającą jesienną herbatę i aromatyczną kawę. 

 

13.  Dziękujemy za  głosy oddane  na projekt remontu i doświetlenia chodników  

w rejonie naszego kościoła. Dzięki nim  projekt  ten będzie zrealizowany 

w przyszłym roku. 

 

14. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu można nabyć nowy 

numer „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. 

 

15. Dziękujemy Parafianom i wszystkim Gościom za wspólnie przeżytą liturgię! 

Solenizantom i Jubilatom najbliższych dni życzymy błogosławieństwa 

Bożego, wierności Bogu  i pocieszenia serca będących owocem wiary 

w zmartwychwstanie, a także opieki naszego Patrona na każdy dzień. 

 

16. W minionym tygodniu odeszli do wieczności śp. Maria Gapys, lat 72, z ul. 

Wita Stwosza, śp. Piotr Janyszka, lat 74, z ul. Morcinka, śp. Jerzy 

Kluczyński, lat 69, z ul. Armii Krajowej. Wieczny odpoczynek racz Im dać, 

Panie… 

 

 

 

 

 

 


