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1. Pierwszy piątek miesiąca. Już w tym tygodniu młodzież i dzieci będą żegnać wielkie
wakacje. Czas przygotować się do nowego Roku Szkolnego i Katechetycznego. Życzymy
szczęśliwego powrotu z udanych wakacji. Dodatkowa okazja do Spowiedzi św. będzie w
czwartek, piątek i sobotę od godziny 17:30.
2. Rocznica wybuchu II wojny światowej. 78 lat temu rano o godzinie 4.45 miała swój
początek II wojna świata. Wojna ta pochłonęła wiele milionów istnień ludzkich i dokonała
ogromnych strat. W tym dniu będziemy modlić się za wszystkie ofiary tej strasznej wojny;
tak za żołnierzy jak i cywilów. Będzie to także nasza modlitwa w intencji: nigdy więcej
wojny.
3. Odwiedziny chorych. W piątek, z Komunią świętą odwiedzimy chorych w ich domach.
4. Kalendarz liturgiczny. W poniedziałek - będzie wspomnienie św. Augustyna, we wtorek wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela, a w piątek - bł. Bronisławy.
5. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy na osobistą modlitwę do naszej
Kaplicy. W dni powszednie od 9:30 - do 17:15, a w niedzielę od 14:00 do 17:45
6. Spowiedź święta. Z Sakramentu pokuty można skorzystać w niedzielę w czasie każdej
Mszy świętej, a w dni powszednie w Kaplicy przed Mszą o 9:00 i w kościele przed godziną
18:00.
7. Relikwie św. Andrzeja Boboli do publicznej czci są udostępniane w każdy poniedziałek
o 17:30
8.Wieczory muzyczne u św. Andrzeja Boboli.
Kolejny koncert w ramach VI Wieczorów Muzycznych będzie jutro - w poniedziałek 21 sierpnia
o 19:00.

9. Niezbędnik św. Andrzeja Boboli. Dzisiaj do domu można zabrać 9 numer naszego
Niezbędnika. Obecnie poszczególne Niezbędniki różnią się kolorem.

10. Witraże w naszym kościele. Dobiegły końca prace związane z instalacją nowych
witraży. W sumie jest ich 14. Obecnie witraże te są prezentowane na naszej stronie
internetowej w zakładce „galerie”. Miesięczna rata za witraże kosztuje nas 5 tys. zł.
Pozostały jeszcze dwie raty.
11. Prasa katolicka. Przy wyjściu z kościoła można kupić prasę katolicką (tygodniki ): „Gościa
Niedzielnego” i „Niedzielę”. „Barka” jest naszym parafialnym miesięcznikiem.
12. Podziękowanie. W imieniu całej naszej Parafii, wszystkim naszym miłym Gościom
składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę, do skarbonek i na nasze
parafialne konto w Banku Millennium.

