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1. Miesiąc Różańca świętego. Od dzisiaj, przez cały miesiąc odmawiać będziemy codziennie
jedną część Różańca. Będzie to w: niedzielę o 18:45 to jest między Mszą św. o 18:00 i
Mszą św. o 19:30. A w dni powszednie o godzinie 17: 15 tj. przed Mszą św. wieczorną.
2. Różaniec do granic. 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 - na godzinę 19:00 do salki w naszym Domu
Katolickim zapraszam młodzież z klas III Gimnazjum na spotkanie przed przyjęciem
Sakramentu Bierzmowania.
4. Pierwsze eucharystyczne dni miesiąca. W czwartek, piątek i sobotę razem z
Nabożeństwem wieczornym łączyć będziemy naszą modlitwę wynagradzającą do Serca Pana
Jezusa, do Serca Matki Najświętsze i naszą prośbę o powołania kapłańskie i zakonne.
5. Spowiedź święta. Ze spowiedzi będzie można skorzystać każdego dnia rano przed Mszą
św. o 9:00, a wieczorem w czasie Nabożeństwa od godziny 17:15.
6. Odwiedziny chorych. W piątek odwiedzimy naszych chorych w domach. Będzie to okazja
do Spowiedzi św. i do przyjęcia Komunii św.
7. Kalendarz liturgiczny. W poniedziałek będzie wspomnienie św. Aniołów Stróżów, w środę
wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, w czwartek wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, w
sobotę - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
8. Dzień Papieski. Przyszła niedziela będzie okazją do uroczystego wspomnienia świętego
Jana Pawła II, papieża.
9. Niezbędnik św. Andrzeja Boboli. Dzisiaj do dom u można zabrać 14 numer naszego
Niezbędnika. Drukujemy tam w urywkach bardzo ważne wiadomości z Katechizmu Kościoła
Katolickiego.

10. Witraże w naszym kościele. Dobiegły końca prace związane z instalacją ostatniej partii
naszych witraży. W całości kosztowały nas 75 tys. zł. Miesięczna rata za witraże kosztuje 5
tys. zł. Pozostała do spłacenia jeszcze jedna raty. Z góry dziękujemy za każdą pomoc.
11. 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.

