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Pierwsze czytanie: Jr 20,7-9; Drugie czytanie: Rz 12,1-2; Ewangelia: Mt 16,21-27.

ZAKOPANE: Wczesnym rankiem, 24 czerwca, młodzież
wraz z księdzem Piotrem wyruszyła na tygodniowy wyjazd
do Zakopanego. Pogoda dopisała, więc mogliśmy aktywnie
spędzić czas zdobywając: Giewont, Czerwone Wierchy,
Gęsią Szyję oraz przemierzając łatwiejsze szlaczki.
 Dzień zaczynaliśmy wspólnym śniadaniem i jutrznią,
a kończyliśmy apelem i rozgrywkami w gry planszowe.
Oprócz szczytów zdobywaliśmy nowe umiejętności,
w szczególności z dziedziny gotowania i pływania,
ponieważ spędziliśmy czas w termach chochołowskich.
Dzięki wspólnemu robieniu obiadów udało nam się lepiej
poznać i zintegrować. Nie było czasu na nudę, gdyż
mieliśmy wiele atrakcji. Nie można pominąć Krupówek,
bo być w Zakopanym i nie być na Krupówkach ;)

WSPOMNIENIA Z WAKACJI

Kasia Kupiec

 Każdego dnia uczestniczyliśmy też we Mszy świętej, dzięki
której mieliśmy siłę i motywację do wspinania się po
górach. Naszą cichą motywacją była również czekolada
"Studencka", która czekała u naszego opiekuna. To był
wspaniały
czas, któ-
ry miło
w s p o -
m i n a m y
do dnia
dzisiejsze-
go.

GDAŃSKA PIESZA PIELGRZYMKA na JASNĄ
GÓRĘ: 28 lipca z Gdańska wyruszyła 35. Jubileuszowa
Gdańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę w której
uczestniczyło wielu naszych parafian.
 Każdy dzień, a było ich aż szesnaście, zaczynaliśmy Mszą
świętą, a potem ruszaliśmy w drogę! Wędrówka ubogacała
nasze wnętrza. Pomimo bolących nóg i niedogodności
związanych z chodzeniem, pielgrzymka to wyjątkowy czas.
W tym roku szliśmy pod hasłem "Idźcie i głoście!". Aby
przybliżyć pielgrzymowanie, opiszę jak wyglądał nasz
dzień. Pobudka, szybka toaleta, smaczne śniadanie, Msza
święta - tak wyglądał ranek. Teraz droga: piękny śpiew
pieśni oraz Godzinek, krótki postój, konferencja głoszona
przez księży, Anioł Pański, trochę dłuższy postój, różaniec,
koronka do miłosierdzia Bożego, wychwalanie Boga przez
pieśni oraz najdłuższy i najpiękniejszy, według mnie śpiew,
czyli Litania Loretańska. Oczywiście, pomiędzy modlitwą
i wędrówką były postoje. Dojście na nocleg, niesienie
swojego uśmiechu gospodarzom, chwila na odpoczynek,
umycie i ogarnięcie się, a o 20:30 czas na wyciszenie
- adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski,
który niedługo będzie odśpiewany przed obrazem Matki
Bożej w Częstochowie.
 Tak wygląda dzień pielgrzyma. Można by powiedzieć,
że jest nudny i monotonny. Codziennie wstać i iść, i ciągle
powtarzać to samo, lecz wcale tak nie jest. Każdy dzień
jest inny. Trzeba zmagać się ze swoimi słabościami, tymi
fizycznymi i psychicznymi. I to nurtujące pytanie: "Czy
warto w ogóle iść?" Odpowiedź brzmi: "Tak, warto".

 Jedna z babć, gdy usłyszała, że jej wnuczka idzie pieszo
do Częstochowy zapytała: "W tych czasach? To nie lepiej
jechać samochodem lub pociągiem?". Szesnaście dni cho-
dzenia pieszo brzmi przeraźliwie. Wiele osób mówi: "Ja
nie dam rady". Każdy, kto był na pielgrzymce, sam nie
dałby rady. Na szczęście idzie z nami Bóg i cały sztab
medyczny. Pielgrzymka to nie jest wcale takie "hop-siup",
jak mogłoby się wydawać. Nie każdemu zdrowie na to
pozwala, dlatego można iść na krócej niż szesnaście dni.
To była moja druga piesza pielgrzymka i ani razu nie szłam
od początku
z Gdańska.
 Polecam iść
wszystkim,
czy na dni
szesnaście,
d z i e s i ę ć ,
cztery, a na-
wet ten je-
den. Zawsze
W A R T O
p r ó b o w a ć
swoich sił
i pogłębiać
więź z Bogiem.

 A już niedługo (9 września) jednodniowa piesza
pielgrzymka z Gdańska do Trąbek Wielkich.
Zapraszamy!

Kasia Kupiec



POCZTÓWKA ZE STUDZIENICZNEJ: Od 13-go do
25-go sierpnia młodzież z naszej parafii wyruszyła na
wakacyjne rekolekcje do Studzienicznej koło Augustowa.
Łącznie z księdzem pojechało trzynaście osób. Miejsce to
odwiedziliśmy już wcześniej jadąc do Rygi na Europejskie
Spotkanie Młodych organizowane przez wspólnotę z Taize.
Tak jak poprzednio w trakcie naszego pobytu, byliśmy
goszczeni w domu rekolekcyjnym prowadzonym przez
bardzo życzliwego nam ks. Kamila. Poprzednio nie
mieliśmy jednak zbyt dużo czasu na to, aby przyjrzeć się
okolicy. Tym razem mieliśmy okazję poznać to przepiękne
miejsce nieco bliżej.
 Dom rekolekcyjny w Studzienicznej jest całkiem spory:
ma 2 piętra, parter i piwnicę. Goście  mają do dyspozycji
kaplicę, pokój telewizyjny, stół bilardowy oraz stołówkę.
Należy tutaj podkreślić, że na stole pracuje zespół
wybitnych kucharek, które spokojnie mogłyby rywalizować
o tytuł Top Chef w programie Wojciecha
Amaro. Każdego dnia, ku wielkiej radości pań
kucharek. prosiliśmy o dokładkę - nigdy się nie
zawiedliśmy.
Nasz wyjazd nie miał jednak charakteru jedynie
kulinarnego tak jak podróże Roberta
Makłowicza. Sporą część dnia spędzaliśmy
aktywnie: biegając, jeżdżąc na rowerach,
spacerując, kąpiąc się w jeziorze i pływając
na kajakach. Raz udało nam się przepłynąć
przez śluzę łączącą jezioro Studzieniczna
z Jeziorem Białym i popłynąć na lody do
Augustowa. Wyprawa nie należała do lekkich,
ale na szczęście daliśmy radę gdyż w każdym
kajaku wiosłował jeden dzielny kajakarz
i dopingowała go jedna dzielna kajakarka.
 W trakcie wyjazdu mieliśmy także okazję
wziąć udział w niezwykłej procesji na wodzie
ku czci Matki Boże, podczas której modliliśmy
się na różańcu. Miało to miejsce 15. sierpnia
w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. Jest to rzeczywiście niezwykłe nabo-
żeństwo, w czasie którego ludzie ze świecami wypływają
na jezioro na statkach, żaglówkach, łodziach, motorówkach,
kajakach i przeróżnym innym sprzęcie pływającym.
Wszystko po to, żeby oddać cześć Matce Bożej. Po modli-
twie odbył się festyn, organizowany przez tamtejszego
proboszcza, na którym również i my bawiliśmy się, jedliśmy
grochówkę, tańczyliśmy i śpiewaliśmy karaoke. Myślę,
że tym, którzy się zgłosili się do śpiewania szło całkiem
nieźle. Były również ogniska, aby móc upiec sobie kiełbasę,
ale kolejka do kiełbasek była tak duża, że stwierdziliśmy,
iż wystarczy nam sama grochówka. Jakimś cudem udało

mi się dostać kiełbasę i kijek od jednej z uczestniczek festy-
nu - chyba musiałem wyglądać na głodnego. W każdym
razie mogłem doświadczyć gestu miłosierdzia od nieznanej
osoby, to zawsze człowieka pozytywnie podbudowuje.
 Najważniejszym celem naszego wyjazdu nie było jednak
bycie na festynie ani pływanie na kajakach, a zbliżenie się
do Pana Boga. W tym celu codziennie uczestniczyliśmy
we Mszy św., śpiewaliśmy apel jasnogórski, oraz odma-
wialiśmy różaniec. Byliśmy również w Sokółce i na własne
oczy widzieliśmy cud eucharystyczny. Główny temat
rekolekcji opierał się na Księdze Wyjścia, czyli historii
wyswobodzenia Izraelitów spod władzy faraona. Jak
tłumaczył ks. Piotr w życiu każdego z nas przychodzi czas,
w którym musimy ruszyć w drogę z Egiptu - ziemi niewoli
do Ziemi Obiecanej. Izraelitom wcale nie było łatwo
porzucić cebulę, czosnek i inne warzywa oraz sprzęty
i pójść za Panem. To wymagało ogromnego zaufania. Bar-

dzo ważne jest zdać sobie sprawę czy i my przypadkiem
nie potrzebujemy pomocy, żeby wyjść z "naszego" Egiptu?
W trakcie rekolekcji to, co duchowe przeplatało się z tym
co przyziemne. Usłyszane słowo mogliśmy wplatać w na-
sze codzienne relacje z innymi członkami wyjazdu. Dzięki
temu mocniej doświadczaliśmy Boga.
Mam nadzieję, że to, co przeżyliśmy w trakcie naszego
wyjazdu nie pozostanie jedynie rzewnym wspomnieniem,
ale faktycznie rozgrzeje nasze serca i sprawi, że będziemy
światłem dla innych w najciemniejszą nawet augustowską
noc. Jacek Kupiec

POCZTÓWKA Z BIESZCZADÓW: W sobotę,
19 sierpnia grupa naszych parafian na czele z ks. Janem
spotkała się o 6:30 w Kościele na wspólnej Eucharystii
rozpoczynającej wakacyjne pielgrzymowanie w Bieszcza-
dy. Podczas modlitwy prosiliśmy Boga o szczęśliwą podróż
i piękne przeżycie tego wyjazdu. Po zakończeniu Mszy
świętej zapakowaliśmy nasze bagaże, pożegnaliśmy się
z bliskimi i ruszyliśmy w drogę. Tak naprawdę, aby dotrzeć
do celu naszej podróży -  Ustrzyków Dolnych położonych

w województwie podkarpackim, musieliśmy przejechać na
drugi koniec Polski. Mogłoby się zatem wydawać, że po-
dróż będzie żmudna i męcząca, jednak nic bardziej mylnego,
ponieważ czas spędzony w autokarze był doskonałą okazją
do wzajemnych rozmów, modlitwy, oglądania filmów czy
nadrobienia zaległych godzin snu. Późnym wieczorem
dotarliśmy na miejsce, zjedliśmy ciepły posiłek i udaliśmy
się do naszych pokoi, aby zregenerować siły przed czekają-
cym nas tygodniem wypełnionym po brzegi różnymi



atrakcjami i niespodziankami...
 Kolejnym dniem naszej pielgrzymki była niedziela, więc
na Eucharystię udaliśmy się do Sanktuarium Męki Pańskiej
i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej.
Mogliśmy pospacerować wokół kalwaryjskich kapliczek,
czy spędzić czas na osobistej modlitwie przed słynącym
łaskami obrazem Matki Bożej. Warto wspomnieć,
że Maryja jest na nim przedstawiona jako królowa, mająca
w prawej ręce berło, a w lewej Dzieciątko Jezus, które
jedną rączką błogosławi, a w drugiej trzyma kulę ziemską.
Nieznany autor obrazu wyeksponował Maryi jedno odkryte
ucho, przez co pielgrzymi nazwali Ją Matką Słuchającą,
która błagalnych próśb nigdy nie zostawia bez odpowiedzi.
Po drodze do Kalwarii odwiedziliśmy również słynny,
czterogwiazdkowy Hotel Arłamów, który w swoich, bardzo
nieskromnych, progach gościł na przykład niejednego
znanego sportowca.
 Jednym z filmów, jaki oglądaliśmy w autobusie podczas

przemieszczania się z miejsca na miejsce był dokument
poświęcony św. Andrzejowi Boboli. Nie mogliśmy, będąc
tak niedaleko, nie odwiedzić Sanktuarium św. Andrzeja
Boboli w Strachocinie, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy
świętej, poznaliśmy historię życia Świętego, okrucieństwo
jego męczeńskiej śmierci i niezłomną wiarę.
 Podczas kolejnych dni naszej pielgrzymki odwiedziliśmy
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - prezentują-
ce dorobek kultury materialnej poszczególnych grup
etnograficznych. Zobaczyliśmy jak kiedyś wyglądała praco-
wnia zegarmistrza, salon fryzjerski, mieszkanie nauczyciela,
czy szkoła. Podczas prezentacji życia tamtejszych miesz-
kańców coraz bardziej uświadamialiśmy sobie, że przy-

zwyczajeni do wygód tego świata, chyba jednak nie chcieli-
byśmy się z nimi zamienić. Mieliśmy również okazję
zobaczyć park miniatur sakralnych, ogród biblijny czy
muzeum przyrodnicze. Piękno bieszczadzkiego krajobrazu
podziwialiśmy także podczas rejsu po Zalewie Solińskim.
Dwukrotnie wieczorem uczestniczyliśmy w spotkaniu
o charakterze integracyjno-relaksacyjnym przy ognisku.
Jedliśmy wtedy przygotowane przez gospodarzy smakołyki,
wzajemnie się poznawaliśmy, śpiewaliśmy piosenki, a ci
najbardziej odważni dbali o uśmiech pozostałych, opowia-
dając śmieszne żarciki.
 Jednak Bieszczady to przede wszystkim góry, więc nie
mogliśmy z tego nie skorzystać. We wtorek zwarci i gotowi
wszyscy ruszyliśmy na Połoninę Caryńską. Pogoda szcze-
gólnie nam nie dopisywała, pojawiało się zmęczenie, ale
nikt nie narzekał, tylko wszyscy byli bardzo zdetermino-
wani, aby do mety dotrzeć w stuprocentowym składzie.
Tak też się stało! Do naszego ośrodka wróciliśmy jako

szczęśliwa wspólnota, której to pragnienie udało
się zrealizować. Ci, którzy po Połoninie
Caryńskiej mieli ochotę na więcej górskich
wędrówek, mogli w czwartek wyruszyć leśną
trasą do punktu widokowego, z którego wyłaniał
się malowniczy widok na Bieszczady. Dzień
przed wyjazdem do Gdańska chętni ruszyli także
na Tarnicę - najwyższy szczyt polskiej strony
"wilczych gór", zahaczając przy okazji o kolejną
trasę prowadzącą na Bukowe Berdo. Nikt się
jednak nie nudził, ponieważ zamiast spaceru po
górach były przygotowane inne propozycje na
miłe przeżycie tego dnia, na przykład wizyta
w Muzeum Młynarstwa i Wsi, czy rezerwacie

żubrów.
 Jak to mówią: "wszystko, co dobre szybko się kończy",
więc w sobotę 26 sierpnia nadszedł czas, aby z gór powró-
cić nad morze. O 6:30 w położonym bardzo blisko naszego
ośrodka Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej uczestni-
czyliśmy we Mszy świętej kończącej nasz pobyt w górach.
Dziękowaliśmy Bogu za cały ten czas, w którym nie zabra-
kło wędrówek po szlakach, zwiedzania ciekawych miejsc,
parafialnej integracji, wspólnych modlitw i codziennej
Eucharystii. Na koniec, cytując humorystyczne zdanie to-
warzyszące nam podczas tego wyjazdu, trzeba przyznać,
że parafialna pielgrzymka w urokliwe Bieszczady wcale
nie była dobra... Była BARDZO dobra :-)

 Dobry Bóg w dzisiejszej liturgii Słowa chce przypomnieć
nam o tej części nas, na której Mu najbardziej zależy. We
wszystkich czytaniach przewija się ten sam temat: znaleźć
najbardziej wartościową część siebie i ofiarować mniej
ważne rzeczy Bogu po to, żeby żyć prawdziwie.
 Prorok Jeremiasz, utrudzony i prześladowany, zanosi
skargę Bogu. Informuje o swojej trudnej sytuacji, która
doprowadziła go do decyzji zerwania z Bożym planem, do
odejścia od swojego powołania. Podjął już pewne kroki,
ale nie mógł dopełnić swojego zamiaru. Wiedział, że Bóg
ma rację. Dlaczego zatem chciał odejść?... Bo prze-
śladowcy godzili w jego cielesność, czyli przyziemność (stał

się pośmiewiskiem), siali w nim zwątpienie (słowo Pana
stało się dla niego zniewagą i pośmiewiskiem). Nie chciał
być postrzegany w złym świetle. Podobnie jak my,
Jeremiasz nie lubił kiedy mówiono o nim źle. Wszystko to
jednak dotyczyło zewnętrznej sfery jego życia. O nią się
spierał. My także często odczuwany ból ze względu na
rany zadawane naszej powierzchowności (majętność,
wygląd, pobożność, większe względy u kogoś, spełnienie,
itp.). Tymczasem jest ważniejsza część naszego "ja".
 Podobnie św. Paweł przebija się przez zewnętrzną war-
stwę człowieczeństwa i mówi: oddajcie wasze ciała na
ofiarę Bogu. To znaczy, żeby nie zaspokajać każdych

Barbara Majkowska

ŚWIATŁO SŁOWA
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

ks. Krystian Wilczyński

potrzeb ciała. Ważniejsza jest dusza i umysł (gr. nous, czyli
most pomiędzy mną a Bogiem). Dlatego poświęcając to,
co niższe (ciało jako życie przyziemne) chrześcijanin ma
odnawiać się w swoim umyśle - to najpierw ma mieć na
uwadze. Jezus mówi, że ciało na nic się nie przyda
(por. J 6,63). Widać to po zestawieniu ciała z duchem Bożym
w nas. Ponadto doświadczenie uczy, że można niedomagać
cieleśnie, ale żyć pełnią ducha. I to właśnie taki sposób
życia Bogu podoba się najbardziej. Dowodem tego jest
Chrystus ukrzyżowany - cieleśnie zupełnie ofiarowany,
natomiast duchem tak mocny, że sam nim rozporządzał:
"Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego" (Łk 23,46).

 Zbawiciel w dzisiejszej Ewangelii karci Piotra za kie-
rowanie się przyziemnymi potrzebami. Kiedy Pan objawił
drogę Męki, Piotr nie kierował się duchem ofiary, ale czymś
przeciwnym. Przejawiał życie ciałem, a nie duchem.
Karcąc Piotra, Pan pokazuje, że cały świat i jego bogactwa
nie są tak ważne, jak choćby jedna dusza. Chrystus wiedział
o tym po doświadczeniu kuszenia na pustyni (por. Mt 4,8-10).

Kto żyje według ciała, otrzymuje zapłatę według ciała; kto
troszczy się o swoją duszę, ten odziedziczy należną jej
nieśmiertelność.
 Drogą do tego szczęścia jest wyzbycie się samego siebie
- złożenie w ofierze wszystkiego, co posiadam i używanie
tego dla pozyskania własnej duszy. Któż z nas oszczędzałby
pieniądze i to co posiada, gdyby potrzebował środków na
leczenie? Któż z nas troszczyłby się o jedzenie, kiedy byłaby
potrzeba czuwania przy umierającym dziecku? Któż z nas
myślałby o rzeczach doczesnych i chwilowych, gdyby
zobaczył co go czeka w wieczności z Bogiem?...
 Odpowiedzi na te pytania wcale nie muszą być oczywiste.
Zapewne są wątpliwości, czy też trudności w radykalnym
podejściu do Ewangelii. Wiedział o tym także Chrystus,
skoro dał nam możliwość nawracania się i przebaczenia.
Zatem obierzmy kurs na świętość, do której wchodzą Ci,
którzy choć żyją w ciele, to nie według ciała. Pomagajmy
sobie wzajemnie służąc innym w drodze do nieba.

Poniedziałek, 4 września - Świętego Augustyna; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - wolna intencja
Wtorek, 5 września - Świętej Matki Teresy z Kalkuty; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Aleksandra, rodzice z obu stron
Środa, 6 września; 7.30 + Aurelian Basiński w 4. rocznicę śmierci; 18.00 + Marian i Maria Słomińscy, z rodzin z obu stron
Czwartek, 7 września; 7.30 + Regina w dniu imienin; 18.00 + Danuta Grajewska - m-c po pogrzebie
Piątek, 8 września - Narodzenia Najświętszej Maryi Panny; 7.30 - wolna intencja; 9.00 - wolna intencja;
18.00 + Jan w 32. rocznicę śmierci, rodzice z obu stron: Juliusz, Małgorzata, Julian, Janina
Sobota, 9 września; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Kazimierz Cyrankowski w 1. rocznicę śmierci, +Teresa oraz rodzice
Niedziela, 10 września; 8.00 + rodzice: Pelagia i Stanisław Marlewscy, brat Franciszek, siostry: Irena, Agnieszka i Gertruda,
szwagrowie: Edward i Jan; 10.00 + rodzice: Franciszka i Antoni, teściowie: Teresa i Józef, mąż Alfons oraz rodzeństwo z obu
stron; 12.00 - dziękczynna z okazji 56. rocznicy ślubu Walerii i Władysława z prośbą o dalsze błogosławieństwo, zdrowie i
potrzebne łaski; 18.30 + Zbigniew Padzik w 23. rocznicę śmierci, rodzice i rodzeństwo z obu stron

1. Wieczór Chwały dzisiaj w naszym kościele. Spotkanie rozpocznie się Mszą o godz. 18.30, a po niej modlitwa uwielbienia.
2. Katecheza biblijna w poniedziałek o 18.50 w domu parafialnym.
3. Wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji "Wieczernik" wznawia spotkania po letniej przerwie i zaprasza młodzież oraz
dorosłych. W najbliższy wtorek rozpoczęcie Mszą Świętą o godz. 19.00 w kościele.
4. I Czwartek m-ca to dzień szczególnej modlitwy za powołanych oraz o powołania. Wystawienie Najświętszego Sakramentu
o godz. 17.00. Nabożeństwa pierwszoczwartkowe po porannej oraz przed wieczorną Mszą świętą na zakończenie adoracji.
5. W piątek, 8 września święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu przypada 300. rocznica koronacji wizerunku
Matki Boskiej Częstochowskiej. W każdej parafii zostanie ponowiony Akt Poświecenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu
Sercu Maryi. Treść tego aktu została dołączona do naszej Gazetki. Zachęcamy do przyniesienia go w piątek do kościoła.
Msze święte w tym dniu o 7.30, dodatkowo o 9.00 oraz o 18.00.
Odnowienie Aktu to jeden  z najważniejszych punktów obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich. Orędzie
fatimskie jest orędziem nadziei, ponieważ mówi, że przez wiarę i modlitwę wszystko można naprawić i odwrócić.
Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi jest nawiązaniem do wydarzeń z 8 września
1946 r., kiedy to na Jasnej Górze, z udziałem ok. miliona osób, biskupi pod przewodnictwem Prymasa Polski
kard. Augusta Hlonda poświęcili naszą Ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt ten nawiązywał do ofiarowania
świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał Pius XII w 1942 r.
6. Powakacyjna zbiórka liturgicznej służby ołtarza w piątek o godz. 19.00 w domu parafialnym. Zapraszamy na to spotkanie
również nowych chłopców, którzy chcieliby dołączyć do grupy ministranckiej.
7. Jednodniowa piesza pielgrzymka do Trąbek Wielkich wyruszy w sobotę o 7.00 z kościoła św. Brygidy. Dojście do Trąbek
i Msza na zakończenie o godz. 16.00. Powrót podstawionymi autokarami.
8. Peregrynacja relikwii św. Ojca Pio w postaci rękawicy, która zakrywała stygmat Świętego, oraz I Kongres Św. Ojca Pio,
odbędą się w sobotę w kościele Ojców Kapucynów w Gdańsku. Msze Święte o godz. 10.30 oraz 18.00. Dodatkowe informacje
oraz rejestracja na kongres poprzez stronę www.gdansk.kapucyni.pl
9. W tym roku przypada 140-lecie objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Nasza parafia organizuje wyjazd do tego sanktuarium
w sobotę, 16 września. Koszt wraz z obiadem: 60 zł. Zapisy w zakrystii.
10. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy św.

Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk, tel. 583447268;


