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1. Dziś Niedziela św. Franciszka, która jest odpowiedzą na wezwanie Papieża
Franciszka zawarte w encyklice Laudato Si’ do ekologicznego nawrócenia
w trosce o wspólny dom – Ziemię. Podczas Mszy św. o godz. 9.30 będziemy
dziękować za piękny świat i modlić się ze św. Franciszkiem o ochronę
stworzenia. O 10.30 na dziedzińcu kościelnym rozpocznie się Eko-piknik
organizowany wraz z Caritas naszej diecezji. Zaplanowano atrakcje zarówno
dla dzieci jak i dla dorosłych, a także ciepły posiłek, napoje i słodki
poczęstunek.
Św. Franciszek odznaczał się szczególną wrażliwością na Boże stworzenie,
dlatego na zakończenie o godz. 14.00 odbędzie się błogosławieństwo
zwierząt domowych. Chętnych zapraszamy ze swoimi pupilami
na dziedziniec przy kościele.
2. O godz. 12.30 będzie dziś sprawowana Msza św. w intencji
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z racji 50-lecia jego istnienia w naszej
parafii. Wszystkich, którzy pragną poznać i pogłębić duchowość
franciszkańską, zapraszamy w poniedziałek i wtorek na Msze św. o godz.
9.00 z homiliami br. Tomasza Krygera z Zakonu Braci Mniejszych
Kapucynów.
3. Nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17.30. Dzieci zapraszamy
na różaniec zwłaszcza w poniedziałek, środę i piątek o godz. 16.30,
a młodzież w piątek o godz. 17.30.
4. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas pierwszych szkół
ponadpodstawowych w poniedziałek o godz. 18.40, a dorosłych dziś
po Mszy św. o godz. 18.00 (do tej grupy można jeszcze dołączyć).
5. We wtorek 5 października o godz. 10.00 bp Tadeusz Lityński będzie
przewodniczył Mszy św. w naszym kościele w intencji pracowników
i wolontariuszy służby zdrowia diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a także
stowarzyszeń i instytucji, które niosą pomoc chorym osobom, cierpiącym
oraz ich rodzinom. Po Mszy św. odbędzie się uroczystość w Teatrze, podczas
której zostaną wręczone wyróżnienia „Lubuski Samarytanin”.
6. Parafialny Klub Seniora zaprasza we wtorek o godz. 16.00 na bezpłatną
gimnastykę usprawniającą, a w czwartek o godz. 16.00 na zajęcia
artystyczne, podczas których będą wykonywane kompozycje jesienne.
Uczestników prosimy o przyniesienie owoców, kwiatów, liści, małych dyń
itp. Spotkania odbędą się w kolegium.

7. W czwartek, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, po Mszy św.
o godz. 18.30 z kościoła pw. św. Klemensa wyruszy procesja różańcowa,
która przejdzie ulicami miasta do kościoła pw. św. Wawrzyńca.
8. W czwartek o godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas
której 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 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 we wtorek i piątek
od godz. 17.00 do 18.00, a w sobotę od godz. 7.30 do 10.00.
10.W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.
11.W przyszłą niedzielę obchodzimy XXI Dzień Papieski pod hasłem Nie
lękajcie się. Będziemy dziękować Panu Bogu za pontyfikat św. Jana Pawła II
i przeprowadzimy zbiórkę na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
która jest żywym pomnikiem św. Jana Pawła II. Wsparcie dla Fundacji,
o które serdecznie prosimy, umożliwia realizację pragnień uzdolnionej
młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z niewielkich miejscowości.
12.Za tydzień nasza kawiarnia zaprasza na papieskie kremówki.
13.W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się
błogosławieństwo różańców dzieci przygotowujących się do Pierwszej
Komunii Świętej.
14.Kurs przedmałżeński w parafii pw. NMP Królowej Polski rozpocznie się
w niedzielę 17 października Mszą św. o godz. 16.00.
15.Wspólnota Niewolników Maryi zaprasza na drogę całkowitego oddania się
Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi według Traktatu o Doskonałym
Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion
de Montfort. Rozpoczęcie 33-dniowych ćwiczeń duchowych w naszej Parafii
5 listopada. Zapisy i szczegóły pod numerem telefonu umieszczonym
na plakacie i naszej stronie internetowej.
16.Przypominamy, że osoby przebywające w kościele mają obowiązek
zakrywania ust i nosa.
17.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości. Dziękujemy
za przygotowanie dzisiejszego eko-pikniku Caritas Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej, Parafialnemu Klubowi Seniora, Parafialnemu Kołu Caritas,
Szkolnemu Kołu Caritas przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła

II i wszystkim osobom zaangażowanym w
św. Franciszka.
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18.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę”, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa Niedzielnego”.
19.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, radości, Bożego
pokoju, który przewyższa wszelki umysł i strzeże serc i myśli, a także opieki
św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.
20.W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:
śp. Józef Kurek, lat 88, z ul. Polskiej, śp. Franciszek Junke, lat 91, z ul. Wita
Stwosza, śp. Bogumiła Szczepanek, lat 75, z ul. Łukowej. Wieczny
odpoczynek racz Im dać, Panie...

