
 

 KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE W  2020 ROKU 
 

Miejscowość  Miesiąc Parafia Informacje 

Babimost kwiecień       Babimost – par. pw. św. Wawrzyńca      

       

inf. tel. (68) 351-20-25 

  maj/czerwiec Zbąszynek – par. pw. Macierzyństwa 

Najświętszej Maryi Panny  

inf. tel. (68) 384-94-37 

www.parafiazbaszynek.pl   

Drezdenko kwiecień  i  wrzesień Drezdenko - par. pw. Przemienienia 

Pańskiego  

inf.tel. (95) 762-05-15 

Głogów luty Głogów – par. pw. św. Klemensa Dworzaka inf. tel. (76) 834-26-82 

www.klemens.glogow.pl    

  luty Jakubów - par. pw. św. Jakuba Apostoła – 

sanktuarium  

  

inf. tel. (76) 831-22-70 

  kwiecień       Głogów – par.  pw. św. Maksymiliana Marii 

Kolbe  

inf. tel. (76) 835-23-99 

www.maksymilian.malach.org  

  

  czerwiec Głogów – par. pw. Miłosierdzia Bożego inf. tel. (76) 831-38-50 

www.milosierdzieboze.info.pl  

  

  lipiec /sierpień 

  

Głogów – par. pw. św. Wawrzyńca  inf. tel. (76) 833-94-13 

  wrzesień       Głogów – par. pw. św. Mikołaja inf. tel. (76) 833-36-01 

www.mikolajglogow.pl  

  

  październik Głogów – par. pw. NMP Królowej Polski  

  

inf. tel. (76) 833-88-75 

  listopad        Głogów – par. pw. Wniebowzięcia NMP inf. tel. (76) 834-07-10 

e-mail: kolegiata@op.pl 

www.kolegiata.com.pl   

Gorzów Wlkp.              styczeń/luty Gorzów Wlkp.- par. pw. św. Józefa  inf. tel. (95) 722-64-39 

http://parafiazbaszynek.pl/
http://www.klemens.glogow.pl/
http://www.maksymilian.malach.org/
mailto:kolegiata@op.pl
http://www.kolegiata.com.pl/


e-mail: gorzow@oblaci.pl 

  

  marzec          Gorzów Wlkp.- par. pw. Podwyższenia 

Krzyża 

  

inf. tel. (95) 725-76-74 

  kwiecień       Gorzów Wlkp.- par. pw. śś. Antoniego 

i  Stanisława Kostki /Kapucyni/  

inf. tel. (95) 722-34-77 

e-mail: capgorzow@wp.pl 

www.kapucyni.gorzow.pl 

  

  maj     Gorzów Wlkp.- par. pw. Chrystusa Króla inf. tel. (95) 720-70-35 

www.chrystuskrolgorzow.parafia.info.pl  

  

  czerwiec Gorzów Wlkp.- par. pw. Najświętszego 

Zbawiciela   

 www.zbawiciel.gorzow.com.pl  

  

  sierpień Gorzów Wlkp.- par. pw. MB Królowej 

Polski  

  

inf. tel. (95) 722-84-61 

e-mail: parafia@nmpkp.pl  

www.nmpkp.pl 

  

  wrzesień       Gorzów Wlkp.– par. pw. Niepokalanego 

Poczęcia NMP 

  

inf. tel. (95) 736-80-33 

e-mail: npnmp@wp.pl  

www.npnmp.pl   

  październik Gorzów Wlkp.- par. pw. 

św. Maksymiliana 

inf. tel. (95) 732-06-90 

www.kolbe.zgora-gorzow.opoka.org.pl 

  

  listopad        Gorzów Wlkp.- KATEDRA 

  

inf. tel. (95) 722-33-58 

www.katdragorzowska.pl  

  

  grudzień       Gorzów Wlkp.-   par. pw. Pierwszych 

Męczenników Polski 

inf. tel. (95) 729-30-89 

www.meczennicy.pl  

  

Gubin marzec Gubin - par. pw. Trójcy Świętej 

  

inf. tel. (68) 359-44-01 

mailto:gorzow@oblaci.pl
mailto:capgorzow@wp.pl
http://www.kapucyni.gorzow.pl/
mailto:parafia@nmpkp.pl
http://www.nmpkp.pl/
mailto:npnmp@wp.pl
http://www.npnmp.pl/
http://www.kolbe.zgora-gorzow.opoka.org.pl/
http://www.katdragorzowska.pl/
http://www.meczennicy.pl/


  czerwiec       

  

Gubin-  par. pw. Matki Bożej  Fatimskiej 

  

inf. tel. (68) 359-68-00 

  październik Gubin - par. pw. Trójcy Świętej 

  

inf. tel. (68) 359-44-01 

Kostrzyn kwiecień Witnica – pw. Matki Bożej 

Nieustającej  Pomocy 

inf. tel.  (95) 751-50-46 

e-mail: parafia@witnica.pl 

www.parafia.witnica.pl  

  

  maj Kostrzyn - par. pw. Matki Bożej 

Rokitniańskiej 

inf. tel.  (95) 752-22-37 

www.rokitnianska.pl  

  

  listopad Kostrzyn - par. Najśw. Maryi Panny Matki 

Kościoła 

inf. tel. (95) 752-36-45  

e- mail: materdei.kostrzyn@wp.pl 

www.nmpkostrzyn.republika.pl 

  

Kożuchów             każda niedziela Wielkiego 

Postu   

Nowe Miasteczko – par. pw. Św. Marii 

Magdaleny  

inf. tel. (68) 388-82-29 

  

  listopad   Kożuchów – par. pw. Matki 

Bożej  Gromnicznej 

  

inf. tel. (68) 355-35-50 

www.parafiakozuchow.pl 

  maj/czerwiec Bytom Odrzański – par. pw. Św. Hieronima inf. tel. (68) 388-40-24 

e-mail: parafiabytom@op.pl 

www.parafiabytomodrzanski.pl,  

  

Krosno Odrzańskie listopad Krosno Odrzańskie – par. pw. św. Jadwigi 

Śląskiej  

  

Dokładne informacje:http://www.jadwigakrosno.pl 

Adres internetowy: parafia@jadwigakrosno.pl 

parafia@jadwigakrosno.pl 

  Czerwiec 

pierwsza połowa miesiąca 

Bytnica- par. pw. śś. Apostołów Piotra i 

Pawła 

inf. tel. 602 677 002, 

e-mail: sstrzyzykowski@gmail.com 

 www.parafiabytnica@zgora-gorzow.opoka.org.pl 

Lubsko             Kwiecień Lubsko - par. pw.  Nawiedzenia NMP  

  

inf. tel. (68) 372-06-28 

mailto:parafia@witnica.pl
http://www.rokitnianska.pl/
mailto:materdei.kostrzyn@wp.pl
http://www.nmpkostrzyn.republika.pl/
http://www.parafiakozuchow.pl/
mailto:parafiabytom@op.pl
http://www.parafiabytomodrzanski.pl/
http://www.jadwigakrosno.pl/
mailto:parafia@jadwigakrosno.pl
mailto:parafia@jadwigakrosno.pl
mailto:sstrzyzykowski@gmail.com


  maj Nowogród Bobrzański – par. pw. 

Wniebowzięcia NMP  

  

inf. tel. (68) 327-66-16 

  

  wrzesień Lubsko - par. pw. Najśw. Serca Pana Jezusa  

  

inf. tel. (68) 372-10-77 

  wrzesień Jasień - par. pw. Matki Bożej Różańcowej  inf. tel. (68) 371-06-38 

e-mail: r.wrobel48@wp.pl, 

www.parafia.jasien.com.pl 

  

Łęknica             czerwiec        Łęknica – par. pw. św. Barbary  

  

 inf. tel. (68) 375-30-40 

  wrzesień    Tuplice – par. pw. Chrystusa Króla 

  

inf. tel. (68) 375-70-56 

Nowa Sól            luty Nowa Sól – par. pw. św. Antoniego www.nowasol.kapucyni.pl 

  

  kwiecień -maj 

-czerwiec (w każdy  czwartek o 

godz. 19.15)   

Nowa Sól – par. pw. św. Antoniego  www.nowasol.kapucyni.pl 

  

  maj Nowa Sól – par. pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny 

  

inf. tel. (68) 458-58-78, 

www.parafiawnmp.pl 

  

  wrzesień       Nowa Sól – par. pw. św. Józefa 

Rzemieślnika 

 inf. tel. (68) 387-70-35; 

www.swiety-jozef.pl 

  

  wrzesień  

  

Nowa Sól – par. pw. św. Antoniego 

  

www.nowasol.kapucyni.pl 

 

  

  listopad Nowa Sól – par. pw. św. Michała Archanioła inf. tel. (68) 387-29-71 

www.michal-ns.grt.pl 

  

Pszczew   Marzec  Międzyrzecz – par. pw. św. Wojciecha 

  

inf. tel. (95) 741-25-90 

e-mail: parafia@swietywojciech-miedzyrzecz.pl 

mailto:r.wrobel48@wp.pl
http://www.parafia.jasien.com.plinf/
http://www.nowasol.kapucyni.pl/
http://www.nowasol.kapucyni.pl/
http://www.parafiawnmp.pl/
http://www.swiety-jozef.pl/
http://www.nowasol.kapucyni.pl/
http://www.michal-ns.grt.pl/
mailto:parafia@swietywojciech-miedzyrzecz.pl


www.swietywojciech-miedzyrzecz.pl 

   

  wrzesień Międzyrzecz – par. pw. św. Jana Chrzciciela 

  

inf. tel. (95) 741-25-40 

Rokitno            kwiecień       Rokitno -  Sanktuarium w Rokitnie   

  

 inf. www.rokitno.org 

  marzec          Skwierzyna – par. pw. św. Mikołaja inf. tel. (95) 717-00-18 

  

  październik Przytoczna – par. pw. Trójcy Świętej inf.  tel. (95) 749-34-92; 

www.parafiaprzytoczna.pl 

  

Rzepin                         luty                 Słubice – par. pw. NMP Królowej Polski inf. tel. (95) 758-23-40 

www.slubice-misjonarze.pl 

  

  marzec          Słubice – par. pw. Ducha Św. 

  

inf. tel. (95) 758-34-79 

  marzec          Ośno Lub. - pw. św. Jakuba Apostoła 

  

 inf. tel. (95) 757-57-57 

  kwiecień Cybinka – par. pw. Matki Bożej 

Częstochowskiej 

  

 inf. tel. (68) 391-13-19 

Sława            wrzesień       Sława - par. pw. św. Michała Archanioła 

  

inf. tel. (68) 356-62-40 

  

Strzelce Kraj marzec/ kwiecień  

kurs podczas  3 weekendów 

  

Dobiegniew – par. pw. św. Józefa  

  

inf. tel. (95) 761-10-11 

  listopad        Strzelce Kraj – par. pw. św. Franciszka z 

Asyżu 

  

inf. tel. (95) 763-21-60 

Sulechów Luty  Sulechów – par. pw. św. Stanisława Kostki sulechows@diecezjazg.pl  

  

http://www.swietywojciech-miedzyrzecz.pl/
http://www.rokitno.org/
http://www.parafiaprzytoczna.pl/
http://www.slubice-misjonarze.pl/
mailto:sulechows@diecezjazg.pl


  listopad Sulechów – par. pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego 

  

inf. tel. (68) 385-26-20, 

e-mail: pksul@o2.pl; 

www.pksul.parafia.info.pl 

  

Sulęcin             marzec, październik  Sulęcin – par. pw. św. Henryka inf. tel. (95) 755-23-22 

www.parafia-sulecin.com 

  

 Szprotawa        marzec, październik  

  

Szprotawa - par. pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny  tel. 68  376 - 2515 

e-mail: parafia.szprotawa@neostrada.pl 

www.parafiaszprotawa.strefa.pl 
        

  kwiecień       Małomice – par. pw. Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny 

  

inf. tel. (68) 376-90-21 

  kwiecień /maj (lata parzyste) 

  

Przemków – par. pw. Miłosierdzia Bożego    inf. tel. (76) 831-03-88 

  wrzesień  (lata nieparzyste) 

  

Przemków – par. pw. Wniebowzięcia NMP    inf. tel. (76) 831-93-02 

Świebodzin luty Świebodzin- par. pw. NMP Królowej Polski 

  

 inf. tel. (68) 382-27-85 

  kwiecień  Świebodzin – par. pw. św. Michała 

Archanioła 

  

 inf. tel. (68) 475-10-05 

  czerwiec Łagów – par. św. Jana Chrzciciela 

  

inf. tel. (68) 341-20-01 

  czerwiec 

  

Świebodzin - par. pw. Miłosierdzia Bożego inf. tel. (68) 382-92-22 

Wschowa czerwiec Wschowa - par. pw. św. Jadwigi Królowej 

  

 inf. tel. (65) 540-64-20 

  listopad  Wschowa - par. pw. św. Stanisława inf. tel. (65) 540-21-21 

www.fara.zw.pl 

  

mailto:pksul@o2.pl
http://www.pksul.parafia.info.pl/
http://www.parafia-sulecin.com/
mailto:parafia.szprotawa@neostrada.pl
http://www.parafiaszprotawa.strefa.pl/
http://www.fara.net.pl/


Zielona Góra   styczeń/luty Zielona Góra – par. pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego 

inf. tel. (68) 453-98-25; 68 453-98-21 

e-mail: zgnar@kuria.zg.pl 

www.parafiawinnica.pl 

  

  marzec Zielona Góra – par. pw. Najświętszego 

Zbawiciela 

inf. tel. (68) 320-22-45 

e-mail: zbawiciel-zgora@o2.pl, 

www.zbawiciel.zgora.pl  

  

  kwiecień Zielona Góra – par. pw. Matki Bożej 

Częstochowskiej 

inf. tel. (68) 454-89-63, 

e-mail: parmbc@zgora-gorzow.opoka.org.pl 

  

  maj Zielona Góra – par. pw. św. Franciszka z 

Asyżu 

inf. tel. (68) 412-40-31 

e-mail: zielonag@franciszkanie.pl; 

www.zielona.franciszkanie.pl 

  

  czerwiec Zielona Góra – par. pw. św. Jadwigi Śląskiej inf. tel. (68) 320-24-70, 

e-mail: zgjadw@zgora-gorzow.opoka.org.pl 

www.konkatedra.zgora-gorzow.opoka.org.pl 

  

  czerwiec/lipiec 

  

Zielona Góra – par. pw. Miłosierdzia Bożego inf. tel. (68) 320-00-10 

  wrzesień Zielona Góra - par. pw. Ducha Świętego inf. tel. (68) 326-47-07, 

e-mail: a.ignatowicz@duch.zgora.pl 

www.duchzg.pl 

  

  październik Zielona Góra – par. pw. św. Józefa 

Oblubieńca 

  

inf. tel. (68) 323-62-80; 

www.prosta47.pl   

  listopad Zielona Góra – par. pw. św. Alberta 

Chmielowskiego  

  

inf. tel. (68) 328-38-35, 

www.albert.zgora.pl 

Żagań             marzec          Żagań - par. pw. Wniebowzięcia NMP   inf. tel. (68) 444-31-10 

mailto:zgnar@kuria.zg.pl
http://www.parafiawinnica.pl/
mailto:zbawiciel-zgora@o2.pl
mailto:parmbc@zgora-gorzow.opoka.org.pl
mailto:zielonag@franciszkanie.pl
http://www.zielona.franciszkanie.pl/
mailto:zgjadw@zgora-gorzow.opoka.org.pl
http://www.konkatedra.zgora-gorzow.opoka.org.pl/
mailto:a.ignatowicz@duch.zgora.pl
http://www.duchzg.pl/
http://www.albert.zgora.pl/


  

  grudzień Żagań - par. pw. Nawiedzenia NMP inf. tel. (68) 377-29-16 

  

Żary   luty     Żary – par. pw. Najświętszego Serca Pana 

Jezusa 

  

inf. tel. (68) 363-40-00, 

www.nspjzary.com 

  maj Żary – par. pw.  św. Józefa 

  

inf. tel. (68) 363-86-36 

www.parafiazary.net  

  marzec/kwiecień Żary – Kunice – Dom Rekolekcyjny inf. tel. (68) 363-89-79 

e-mail: domrekolekcyjny@wp.pl 

 

  

  wrzesień Żary – par. pw. Miłosierdzia Bożego inf. tel. (68) 444-10-64 

e-mail: milosierdzie.zary@gmail.com 

www.parafiambzary.pl 

  

  listopad      

druga połowa miesiąca   

Żary – par. pw. Wniebowzięcia NMP tel. 512 674 664 

e-mail: parafia@wnmpzary.pl 

www.wnmpzary.pl 

 

http://www.nspjzary.com/
mailto:domrekolekcyjny@wp.pl
mailto:milosierdzie.zary@gmail.com
http://www.parafiambzary.pl/
mailto:parafia@wnmpzary.pl
http://www.wnmpzary.pl/

