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1. Katecheza Sakramentalna. Dzieci z Rodzin Katolickich mają obowiązek w swojej Szkole
uczestniczyć w lekcjach religii w zakresie: dwóch godzin lekcyjnych w ciągu tygodnia.
Natomiast dzieci z klas III Szkoły Podstawowej i młodzież z III klasy Gimnazjum są
zobowiązane - dodatkowo uczestniczyć w katechezie sakramentalnej przy swojej Parafii jeden
raz w tygodniu.
2. Zapisy na katechezę sakramentalną. W tym tygodniu, w biurze parafialnym i w
zakrystii będziemy przyjmować zapisy dzieci i młodzieży z naszej Parafii, aby u św. Andrzeja
Boboli stworzyć jedną lub dwie grupy. ( Uwaga! Dzieci, które w Szkole uczęszczają na
etykę nie mogą być ani Przyjęte do I Komunii św., ani Bierzmowane.)
3. Porządek Mszy świętych. W najbliższą sobotę Msza św. wieczorna będzie wyjątkowo ( ze
względu na ślub ) pół godziny później tj. o godz. 18:30.
4. Kalendarz liturgiczny. W czwartek będzie święto liturgiczne - Podwyższenia Krzyża św., w
piątek wspomnienie NMP Bolesnej, a w sobotę wspomnienie - świętych męczenników
Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa.
5.Wieczory muzyczne u św. Andrzeja Boboli.
Kolejny koncert w ramach VI Wieczorów Muzycznych będzie jutro - w poniedziałek 04 września
o 19:00. Będzie to „WIEDEŃSKI SALON”. Wystąpią: Paulina Kuchniak i Aleksandra Furmańska –
duet fortepianowy.

6. Niezbędnik św. Andrzeja Boboli. Dzisiaj do domu można zabrać 11 numer naszego
Niezbędnika. Znajdziemy w nim ważne wiadomości z Katechizmu Kościoła Katolickiego.
7. 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. Z góry dziękujemy za każdą pomoc.
8. Prasa katolicka. Przy wyjściu z kościoła można kupić prasę katolicką (tygodniki ): „Gościa
Niedzielnego” i „Niedzielę”. „Barka” jest naszym parafialnym ciekawym miesięcznikiem.

Polecamy.

