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1. Dzisiaj w całej naszej Ojczyźnie przeżywamy XVII Dzień Papieski pod hasłem Idźmy
naprzód z nadzieją. Po każdej Eucharystii zbiórka do puszek.
2. Również dzisiaj gościmy w naszej parafii Członków Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym,
którzy poprzez krótkie świadectwo pragną nas zachęcić do udziału w Rekolekcje Odnowy
Wiary, które od jutra rozpoczną się w parafii św. Jana Chrzciciela
3. Trwamy na naszej modlitwie różańcowej, która dla dorosłych jest codziennie o godz. 1730, dla
dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 1630. Dla młodzieży w niedzielę, środę i piątek o godz.
1900.
4. Burmistrz Miasta i Gminy Międzyrzecz zaprasza wszystkich seniorów na spotkanie w
Międzyrzeckim Domu Kultury w dniu 10 października br. na godz. 1000 na spotkanie z okazji
Dnia Seniora.
5. W każdą środę zapraszamy na godz. 2000 na Adorację Najświętszego Sakramentu.
6. W piątek 13 dzień miesiąca poświęcony Pani Fatimskiej. O godz. 1700 rozpoczniemy procesję
fatimską w Kościele św. Wojciecha, a następnie wyruszymy do Sanktuarium, gdzie będziemy
sprawować Eucharystię. Serdecznie zapraszamy na to ostatnie nabożeństwo fatimskie w tym
roku. W tym dniu nie będzie różańca dla dorosłych.
7. Wspólnota Seminaryjna w Paradyżu zaprasza na Akatyst ku czci NMP w dniu 14 października
br. na godz. 1700.
8. W przyszłą niedzielę zapraszamy wszystkich nauczycieli i pracowników szkolnictwa na
Eucharystię o godz. 1030 podczas, której będziemy prosić Jezusa Chrystusa Nauczyciela i
Światło Ducha Świętego z okazji Dnia Edukacji.
9. Taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na budowę naszego Sanktuarium.
10. W dniach 28/29 października br. odbędzie się Pallotyńskie Czuwanie Młodych na Jasnej
Górze. Na ten wyjazd informacji udziela i zapisuje dk. Paweł.
11. Zbliża się miesiąc listopad - szczególnej modlitwy za naszych zmarłych. Codziennie w
listopadzie o godz. 1715 różaniec z wypominkami, a po nich Eucharystia.

