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1. W okresie  wakacyjnym w niedziele  i  święta   Msze  św.  sprawowane są  w następującym
porządku: w Kaplicy o godz. 730, a w Kościele  : o godz.  1000;  1130  - dla dzieci z rodzicami;  
o  1900 oraz  o  godz.  2100 tzw.  „Nikodemowa Msza św.”. W okresie  letnim,  o  ile  pogoda
pozwoli  Eucharystie  o  godz.  1000 i  1130 sprawowane  są  na  świeżym  powietrzu  przy  
Kaplicy polowej.

2. W dni powszednie Eucharystia w Kaplicy o godz. 800 i wspólnotowa o 900, a w Kościele o 1900.

3. W każdą środę przed Mszy św. ranną czy wieczorną odprawiane jest nabożeństwo do Matki
Bożej  Nieustającej  Pomocy.  Prośby,  podziękowania  i  wszelkie  intencje  można  składać  
do  koszyka  ustawionego  przed  obrazem  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy  w  Kościele  
lub do skrzynki w Kaplicy. 

4. Jutro rozpoczyna się miesiąc sierpień – tradycyjna zachęta do trzeźwości. W tym miesiącu
licznych  pielgrzymek codziennie  o  godz.  1500 w  Kaplicy  odmawiać  będziemy Koronkę  
do Bożego Miłosierdzia w intencji naszej Ojczyźnie i o pokój na świecie. 

5. W poniedziałek /1VIII/  o godz. 2000 za Kościołem kolejne wakacyjne przedstawienie teatralne
dla młodych: pt. „Księga leśnej polany”. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami.

6. W  czwartek,  4  sierpnia,  w  liturgii  wspominamy  św.  Jana  Marię  Vianneya,  patrona
wszystkich kapłanów, a szczególnie proboszczów.

7. W piątek,  5 sierpnia, istnieje możliwość wspólnego  wyjazdu do Trójmiasta i  pod okiem
przewodnika wspólne zwiedzanie.  Wyjazd o godz.  845,  a  powrót  ok.  1800.  Cena -  45  zł.  
Zapisy  przyjmujemy  w  kancelarii  parafialnej,  która  znajduje  się  za  kaplicą.  
Biuro czynne jest w dni powszednie od godz. 930–1030 i po południu od 1730–1830.

8. W bieżącym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne:
 I-szy czwartek Miesiąca – módlmy się o liczne powołania kapłańskie i zakonne
 w I-szy Piątek Miesiąca – cztery Msze św. o godz. 800 i 900 – w Kaplicy oraz o 1700 i 1900 – w Kościele. 

Po  Eucharystii  o  godz.  1700 wystawienie  Najświętszego  Sakramentu,  a  około  godz.  przed
Eucharystiami możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.  

 Odwiedziny chorych i osób starszych w piątek od godz. 1330.

9. W  sobotę,  6  sierpnia,  przypada  święto  Przemienienia  Pańskiego.  Msze  św.  o  godz.  
800 i 900 – w Kaplicy oraz o 1900 w Kościele. 

10. W przyszłą niedzielę - druga niedziela miesiąca, tradycyjnie taca gospodarcza. „Bóg zapłać”  
za każdą modlitwę, życzliwość i cenną pomoc. 

11. Przy drzwiach Świątyni do nabycia jest „Gość Niedzielny” ” oraz dla chętnych do odbioru są
przekazy bankowe Parafialnego Konta Bankowego. 

12. Witamy i pozdrawiamy parafian i gości naszej Parafii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa 
i  opieki  Matki  Bożej  na  każdy  dzień,  a  powracającym  szczęśliwego  powrotu  i  miłych
wspomnień. Szczęść Boże!
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