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1. Dziś obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to 

święto patronalne Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium 

Duchownego.  

 

2. Przed sześcioma laty wyjątkowym wydarzeniem w Narodzie Polskim był 

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Podczas Mszy 

św. o godz. 12.30 odnowimy ten Akt. Po Mszy św. zostanie wystawiony 

Najświętszy Sakrament. Adoracja potrwa do godz. 15.30. 

 

3. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy we wtorek i piątek 

od godz. 17.00 do 18.00, a w sobotę od godz. 7.30 do 10.00. 

 

4. Nabożeństwa wypominkowe w naszym kościele codziennie o godz. 17.30 

i dodatkowo od poniedziałku do piątku o godz. 9.00. 

 

5. We wtorek o godz. 17.00 nabożeństwo do św. o. Pio a o godz. 17.30 podczas 

wypominek będziemy modlić się za zmarłych nauczycieli i pracowników 

oświaty. 

 

6. We wtorek, 22 listopada, wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki 

kościelnej. Na Mszy św. wieczornej będziemy modlić się za pana organistę 

oraz za dzieci i dorosłych należących do parafialnych grup muzycznych. 

 

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

gimnastykę usprawniającą, a w środę również o godz. 16.00 na montaż 

słowno-muzyczny pt. „Wspominamy artystów polskiej sceny muzycznej, 

którzy odeszli”. W czwartek zajęcia się nie odbędą.  

 

8. Spotkania kandydatów do bierzmowania z klas siódmych w czwartek 

po Mszy św. wieczornej lub w sobotę o godz. 12.00.  

 

9. Zapraszamy dzieci od klas czwartych na zajęcia kreatywne w piątek o godz. 

16.00 w kolegium. W ramach najbliższych zajęć warsztaty malowania 

postaci św. Mikołaja. 

 

10. W piątek po Mszy wieczornej spotkanie służby liturgicznej dorosłych. 

Zapraszamy na spotkanie wszystkich chętnych pragnących posługiwać przy 

ołtarzu. 

 



11. Za tydzień I Niedziela Adwentu – radosnego i pełnego zadumy czasu 

przygotowania się do spotkania z Chrystusem w Święta Bożego Narodzenia. 

Roraty dla dorosłych będą codziennie o godz. 6.30. 

 

12. W najbliższą niedzielę w naszej wspólnocie parafialnej rozpoczniemy 

rekolekcje adwentowe. Zapraszamy wszystkich parafian do wzięcia w nich 

udziału. Nauki rekolekcyjne będą głoszone od poniedziałku do środy 

włącznie na Mszach św. o godz. 6.30, 8.00, 10.00 i 18.00. 

 

13. Dziś wolontariusze PZC przyjmują datki do puszek. Parafialny Zespół 

Caritas dziękuje wszystkim darczyńcom za przynoszone czapki, szaliki 

i rękawiczki dla potrzebujących. Od przyszłej niedzieli w kaplicy 

św. Mikołaja będzie wystawiony także kosz, do którego będzie można 

składać produkty żywnościowe przeznaczone na świąteczne paczki dla 

podopiecznych. Za każdy dar serca bardzo dziękujemy. 

 

14. W ramach Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy miasta zgłosili projekt 

w sprawie iluminacji XVIII-wiecznej fasady i wież naszego kościoła. Na ich 

prośbę informuję, że przy wyjściu z kościoła znajdują się karty 

do głosowanie na ten projekt. Żeby oddać na niego swój głos, należy 

wypełnić kartę (podać imię i nazwisko oraz PESEL) i przynieść do zakrystii. 

Można również zagłosować internetowo na stronie www.obywatel.glogow.pl 

 

15. Z 26 na 27 listopada br. (z soboty na niedzielę) w kościele pw. św. Klemensa 

odbędzie się czuwanie modlitewne w intencji Ojczyzny. Rozpoczęcie 

w sobotę 26 listopada Apelem Maryjnym o godz. 21.00, następnie adoracja 

Najświętszego Sakramentu i różaniec. O północy Msza św., a po jej 

zakończeniu adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 3.00. Szczegóły 

na plakacie. 

 

16. Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszego kolegium po malowaniu. 

Chętnych zapraszamy w czwartek o godz. 10.00. 

 

17. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości. Dziękujemy Wspólnocie 

Intronizacyjnej, która przeżywa dziś swoje święto patronalne 

za przygotowanie wystroju świątyni. 

 

18. Zapraszamy dziś do kawiarni „U Mikołaja” na ciasto rumowo-czekoladowe, 

rozgrzewającą herbatę i kawę. 

19. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu można nabyć prasę 

katolicką: „Niedzielę”, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa 

Niedzielnego”.  

 

20. Od przyszłej niedzieli będą rozprowadzane świece na stół wigilijny (koszt 

dużej świecy wynosi 20 zł, małej – 10 zł). W parafii są także rozprowadzane 

opłatki na stół wigilijny.  

http://www.obywatel.glogow.pl/


 

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

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy łaski zdrowia, mocnej 

wiary i poddania się panowaniu Boga, które jest panowaniem miłości, 

prawdy i pokoju. 

 

22.  W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Aneta Sitek, lat 44, 

śp. Marian Majchrzak, lat 69, z ul. Budowlanych. Wieczny odpoczynek racz 

Im dać, Panie… 


