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1. 1. Przeżywamy w Kościele XI Tydzień Wychowania, którego tegorocznym mottem są słowa
„W blasku ojcostwa”. Niech będzie to czas szczególnej modlitwy i wdzięczności wszystkim
osobom zaangażowanym w proces formacji dzieci i młodzieży.
1. 2. Dzisiaj przed kościołem z woli Ks. Abp Metropolity Gdańskiego prowadzona jest zbiórka
ofiar do puszek na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej. Za złożone ofiary serdecznie
dziękujemy.
1. 3. W liturgii bieżącego tygodnia będziemy obchodzić: w poniedziałek- wspomnienie św.
Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła; we wtorek- święto Podwyższenia Krzyża św.; w
środę – wspomnienie MB Bolesnej; w czwartek- wspomnienie św. męczenników Korneliusz,
papieża i Cypriana, biskupa; w sobotę- święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona
Polski.
1. 4. Zapraszamy na nabożeństwo fatimskie z procesją różańcową w poniedziałek po Mszy św.
wieczornej. Ponadto na nabożeństwo Drogi Krzyżowej we wtorek o godz. 17.30, na adorację
Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.00 i w piątek o godzinie 16.30 na
nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
1. 5. Informujemy, że przygotowanie do I Komunii św. rozpocznie się w niedzielę, 19
września na Mszy św. o godz. 11.00, zaś przygotowanie do bierzmowania dla tegorocznych
uczniów klas I ponadpodstawowych – w niedzielę, 3 października na Mszy św. o godz. 9.30.
1. 6. Wszystkich chłopców, którzy chcieliby zasilić szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza jako
ministranci lub lektorzy zapraszamy na spotkanie w sobotę o godz.10.00 w salce przy plebanii
lub o kontakt z ks. Kamilem.
1. 7. Zapraszamy na pielgrzymkę autokarową do Częstochowy i okolic w dniach 25 – 27
września br. W programie sanktuaria (Jasna Góra, Gidle, Mrzygłód, Leśniów) a także zamki w
Olsztynie i Bobolicach. Koszt 400 zł. Zapisy tylko do 15 września.
1. 8. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Polecamy najnowszy numer
Gościa Niedzielnego, Niedzieli, a także nasz parafialny biuletyn „Rodzinniak”.
1. 9.

W ostatnim czasie odeszli do wieczności:
+ Henryk Wasiluk l. 72 oraz + Zofia Kucharska l.88.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

