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1. Serdecznie pozdrawiamy naszych gości. Czas urlopowy i wakacyjny dobiega końca. Niech Pan
Bóg na kolejne dni wakacyjnego wypoczynku naszym gościom i parafianom z serca błogosławi.
2. W każdą niedzielę zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy do dolnego
kościoła w godz. od 18.00 do 20.00.
3. Pragniemy serdecznie powitać w naszej wspólnocie parafialnej ks. Przemysława
Zocholla, który na mocy dekretu Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego został z dniem 25.
sierpnia skierowany do pracy w naszej parafii. Życzymy ks. Przemysławowi obfitości Bożych
łask, światła i mocy Ducha Świętego oraz radości płynącej z pełnionych zadań.
4. W poniedziałek - 15 sierpnia będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowzięcia NMP –
Matki Bożej Zielnej. Jest to także Święto Wojska Polskiego i 102. rocznica Bitwy Warszawskiej,
która przeszła do historii pod nazwą Cudu nad Wisłą. Msze św. wg porządku niedzielnego.
Godzinki do NMP o godz. 7.00 zaś wspólny różaniec o 17.30. Na zakończenie każdej Mszy Św.
pobłogosławimy przyniesione zioła, owoce i kwiaty. Z tej okazji członkowie Parafialnego
Zespołu Caritas rozprowadzać będą wiązanki ziół. Ofiary złożone przy tej okazji przeznaczone
będą na cele charytatywne.
5. Przed kościołem można złożyć podpis pod obywatelskim projektem „W obronie
wolności chrześcijan”. Celem inicjatywy jest znowelizowanie Kodeksu karnego, tak aby
karane były m.in. ataki na świątynie, przerywanie Eucharystii czy procesji, szydzenie z wiary
oraz profanacja świętych symboli.
6. Za wszelkie wsparcie finansowe parafii ofiarą na tacę czy przelewem na konto, także za
dzisiejszą tacę przeznaczoną na zobowiązania finansowe, składamy serdeczne Bóg zapłać.
7. Przy wyjściu z kościoła jest możliwość nabycia płyty CD z utworami artysty.
8. Polecamy prasę katolicka a zwłaszcza najnowszy numer Gościa Niedzielnego, do którego
dołączo-na została kolejna płyta z cyklu „Biblia Audio” z księgami mądrościowymi.
9. Na zakończenie pomódlmy się za zmarłych: + duszpasterzy i siostry zakonne naszej parafii,
[polecanych w tej Mszy św. NN], za dobrodziejów naszego Kościoła a także zmarłych z naszych
rodzin.
Wieczny odpoczynek racz im dac Panie...

