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1. Zatrzymaj aborcję. Dzisiaj, w niedzielę, po każdej Mszy św., nasza Akcja Katolicka będzie
zbierała podpisy Osób pragnących zwiększenia prawnej ochrony życia dzieci przed
urodzeniem. Organizatorzy proszą o poparcie inicjatywy „zatrzymaj aborcję”. Przy podpisie
trzeba mieć przy sobie swój PESEL.
2. Różaniec do granic. Już dziś serdecznie zapraszamy w pobliże granic naszej Ojczyzny w
sobotę 07 października 2017 roku, w dzień Najświętszej Maryi Panny Różańcowej na wspólny
Różaniec w intencji naszej Ojczyzny. Program przewiduje Mszę świętą o godz. 11:00,
Adorację Najświętszego Sakramentu z racji I soboty miesiąca, przerwę na odpoczynek,
przejście - u nas na plażę i modlitwę różańcową ( 20 tajemnic ) z całą Polską, za
pośrednictwem Radia o godzinie 14:00
3. Katecheza Sakramentalna. We wtorek - 26 września br. na godzinę 19:00 do salki w
naszym Domu Katolickim zapraszam młodzież z klas III Gimnazjum na pierwsze spotkanie
przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania.
4. Kalendarz liturgiczny. W tygodniu, w piątek będzie, między innymi święto liturgiczne
świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, a w sobotę wspomnienie św. Hieronima.
5.Wieczory muzyczne u św. Andrzeja Boboli.
Ostatni w tym roku koncert w ramach VI Wieczorów Muzycznych będzie jutro - w poniedziałek
25 września o 19:00. W programie przeboje muzyki klasycznej, operetkowej i musicalowej.
Wystąpią: Magdalena Chmielecka - sopran i Paweł Nowak - akordeon. Wstęp wolny."

6. Niezbędnik św. Andrzeja Boboli. Dzisiaj do domu można zabrać 13 numer naszego
Niezbędnika. Drukujemy w nim bardzo ważne wiadomości z Katechizmu Kościoła Katolickiego.
7. Witraże w naszym kościele. Dobiegły końca prace związane z instalacją ostatniej partii
naszych witraży. Mowa jest o witrażach na chórze. W całości kosztowały nas 75 tys. zł.
Miesięczna rata za witraże kosztuje 5 tys. zł. Pozostała jeszcze jedna raty. Z góry
dziękujemy za każdą pomoc.
8. Prasa katolicka. Przy wyjściu z kościoła można kupić prasę katolicką: „Gościa

Niedzielnego” i „Niedzielę”. Są to tygodniki. Polecamy także „Barkę”. Jest ona naszym
parafialnym ciekawym miesięcznikiem. Tym razem posiada „Dodatek Maryjny”.

