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1. Jutro dzień imienin biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego. 

Pamiętajmy o modlitwie w intencji naszego pasterza. Prośmy, by Bóg darzył 

go zdrowiem i umacniał swoją łaską, by za przykładem Jezusa – Dobrego 

Pasterza, prowadził nas drogą wiary ku pełni życia i szczęścia, a więc do 

zbawienia. 

Nowenna do św. Judy Tadeusza będzie jutro połączona z nabożeństwem 

różańcowym.  

 

2. Apostolat Maryjny zaprasza jutro na różaniec o godz. 8.30, następnie 

na Mszę św. w intencji tegoż Apostolatu oraz na spotkanie w kolegium tuż 

po zakończeniu Mszy św. 

 

3. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30 (do czwartku 

włącznie). Ostatnie nabożeństwo różańcowe dla dzieci w środę o godz. 

16.30.  

 

4. W najbliższy piątek 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 brzostowskim Msza św. o godz. 13.00 

(po procesji, która rozpocznie się o godz. 12.30), natomiast na cmentarzu 

przy ul. Legnickiej o godz. 15.00 (procesja rozpocznie się o 14.30). 

Zachęcamy do duchowego przygotowania się do tej uroczystości. 

Przypominamy, że w naszym kościele spowiadamy codziennie przed 

Mszami św. porannymi oraz od godz. 17.30. 

 

5. W sobotę, 2 listopada, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Msze 

św. w tym dniu o godz. 7.00, 8.00, 9.00, 11.00 i 18.00. O godz. 10.00 

rozpocznie się nabożeństwo pierwszej soboty, a po Mszy św. o godz. 11.00 

zmiana tajemnic różańcowych. O godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. 

w intencji wszystkich zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach. 

Przypominamy, że wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada odwiedzą 

cmentarz, kościół lub kaplicę i pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust 

zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź, komunia, modlitwa 

w intencjach Ojca Św.). Odpust zupełny można zyskiwać raz dziennie dla 

jednej duszy w czyśćcu cierpiącej. 

 

 

 



6. Listopad jest szczególnym miesiącem pamięci o zmarłych. Jednym 

ze sposobów tej pamięci jest nabożeństwo wypominkowe, które w naszej 

parafii będzie odprawiane od 2 listopada codziennie o godz. 17.30, a od 

poniedziałku do piątku także o godz. 9.00. Karty na wypominki znajdują się 

przy wyjściu z kościoła.  

 

7. W piątek Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej 

pierwszopiątkowej w godz. od 17.00 do 18.00. 

 

8. Odwiedziny duszpasterskie chorych ze względu na uroczystość Wszystkich 

Świętych i Dzień Zaduszny są przeniesione na kolejny tydzień. 

 

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

gimnastykę usprawniającą. W czwartek, ze względu na przypadającą 

w piątek uroczystość Wszystkich Świętych, spotkania wyjątkowo nie będzie. 

Klub Seniora ponawia zaproszenie na wyjazd do Filharmonii Zielonogórskiej 

w czwartek 15 listopada na koncert symfoniczny „Moniuszko i jego Europa”. 

Przed koncertem zwiedzanie m.in. Muzeum Ziemi Lubuskiej i konkatedry 

św. Jadwigi. Koszt wyjazdu 80 zł. Szczegóły na plakacie. Zapisy w zakrystii. 

 

10. Zapraszamy dziś do kawiarni „U Mikołaja” na kawę i ciasto. Kawiarnia jest 

dziś czynna od 9.00 do 13.30.  

 

11. Modlitewne czuwanie zakończone Mszą św., zwane Nocą Światła, odbędzie 

się w parafii pw. NMP Królowej Polski w czwartek, 31 października, o godz. 

21.00. Prosimy zabrać ze sobą małe znicze. Szczegóły na plakacie. 

 

12. Kurs przedmałżeński rozpocznie się w przyszłą niedzielę, 3 listopada, Mszą 

św. o godz. 16.00 w kolegiacie. 

 

13. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości. 

 

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, wytrwałości w pokornym zanoszeniu próśb do Boga i zaufania, 

że On chce i może ich wysłuchać, a także opieki naszego Świętego Patrona. 

 

16. Z naszej wspólnoty parafialnej w minionym tygodniu odeszła do wieczności 

śp. Maria Stefaniak, lat 85, z ul. Niedziałkowskiego. Wieczny odpoczynek 

racz Jej dać, Panie.. 


