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1. Nabożeństwa wypominkowe, które są znakiem naszej pamięci i troski 

o zmarłych, codziennie o godz. 17.30, a od poniedziałku do piątku również 

o godz. 9.00. Nadal możemy włączyć do tej modlitwy naszych zmarłych. 

Kartki na wypominki można wziąć od ministrantów przy wyjściu z kościoła. 

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 Świętego). 

Odpust zupełny można zyskiwać raz dziennie dla jednej duszy w czyśćcu 

cierpiącej. 

 

2. Duszpasterstwo Nauczycieli i Pracowników Oświaty Rejonu Głogowskiego 

zaprasza na Zaduszki Oświatowe, które odbędą się we wtorek, 5 listopada, 

o godz. 17.30. Zapraszamy do modlitwy w intencji zmarłych nauczycieli, 

wychowawców, katechetów, pracowników szkoły i uczniów. 

 

3. Spotkanie organizacyjne dla osób, które chcą rozpocząć przygotowanie 

do zawierzenia się Matce Bożej według wskazań Traktatu o doskonałym 

Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion 

de Montforta odbędzie się dzisiaj po Mszy św. o godz. 18.00. Więcej 

informacji na plakacie i u ks. Tomasza. 

 

4. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek i piątek od godz. 17.00 

do 18.00. W czwartek będziemy modlić się o nowe powołania 

do kapłaństwa. Do udziału w tej modlitwie, a także we Mszy św. o godz. 

18.00, zapraszamy w sposób szczególny ministrantów, kandydatów 

na ministrantów wraz z rodzicami, a także Przyjaciół Paradyża i Wspólnotę 

Margaretek.  

 

5. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas ósmych szkoły podstawowej 

w czwartek o godz. 18.40 w kościele.  

 

6. Odwiedziny duszpasterskie chorych przez ks. proboszcza w piątek od godz. 

8.00, a przez księży wikariuszy w sobotę. 

 

7. W sobotę Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, Matki 

Kościołów Miasta i Świata. 

 



8. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w kaplicy kolegium 

w sobotę, 9 listopada, o godz. 15.00.  

 

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

gimnastykę usprawniającą. W czwartek pogadanka pt. „Właściwości 

zdrowotne produktów pszczelich”. 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. Spotkanie dorosłych kandydatów do sakramentu bierzmowania w przyszłą 

niedzielę (10 listopada) po Mszy św. o godz. 18.00. 

 

11. W przyszłą niedzielę przeżywać również będziemy Dzień Solidarności 

z Kościołem Prześladowanym. Przy wyjściu z kościoła odbędzie się zbiórka 

do puszek. Zebrane środki zostaną przekazane jako wsparcie dla chrześcijan 

prześladowanych w Sudanie. 

 

12. Koncert Patriotyczny „Polonia Restituta” odbędzie się w sobotę, 9 listopada, 

o godz. 16.00 w kościele NMP Królowej Polski. Szczegóły na plakacie. 

 

13. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości. 

 

14.  Informujemy, że zakończono zaplanowane na ten rok prace w kaplicy Matki 

Bożej. Przeprowadzono restaurację i konserwację sztukaterii na sklepieniu 

kaplicy. 

 

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

rozgrzewającą jesienną herbatę i kawę. 

 

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

numer „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”, a także kalendarze. 

 

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

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy pokoju i radości serca, 

jakie daje doświadczenie obecności Boga i Jego pełne miłości spojrzenie 

oraz opieki naszego Patrona na każdy dzień. 

 

18. Z naszej wspólnoty parafialnej  w minionym tygodniu odeszły do wieczności 

śp. Jadwiga Basara, lat 80 z ul. Niedziałkowskiego, śp. Eleonora Nowak, lat 

79, z ul. Budowlanych. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…  


