
Komunikaty  z  8  sierpnia  2017 
 
1.  W lipcu powitaliśmy w naszej Wspólnocie ośmioro rodziców i do Księgi 
Imion wpisaliśmy trzydzieści siedmioro dzieci: Krzysztofa, Agatę, Mikołaja, 
Martę, Piotra, Paulinę, Karola, Pawła, Jacka, Stanisława Jana, Wiktorię, Laurę, 
Dawida, Artura, Annę, Dariusza, Marlenę, Antoninę Marię, Michała, Ingę, 
Martynę, Łukasza, Przemka, Macieja, Jolę, Juleczka, Mikołaja, Agatę, 
Konstancję, Filipa, Szymona, Filipa, Michała, Kamila, Ewę. 
Dzieci te zostają objęte modlitwą całej Wspólnoty. 
 
2.  Dziękujemy tym rodzicom, którzy pomagali przy organizacji spotkania w 
ogrodzie po uroczystej Mszy św. w święto Matki Bożej Szkaplerznej.  
 
3.  Jutro – 9 sierpnia -  przypada 75. rocznica śmierci św. Teresy Benedykty od 
Krzyża – Edyty Stein – jednej z patronek Europy. Piwnica Duchowa zaprasza w 
niedzielę – 13 sierpnia o godz.18.00 na obchody ku jej czci do Samotni św. 
Rafała na prezentację filmu zatytułowanego „Testament”. W prezentacji weźmie 
udział Teresa Budzisz - Krzyżanowska. Film zrealizowano na podstawie 
twórczości św. Edyty Stein. Po filmie, o godz. 19.00 w kościele sprawowana 
będzie Eucharystia wieczorna z homilią poświęconą św. Edycie Stein, a 
następnie w Samotni poczęstunek i rozmowa zaproszonym gościem. 
 
4.  Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy na nasze coroczne Godziny 
Skupienia, które w tym roku odbędą się 26 i 27 sierpnia. Prelegentami będą: 
prof. Grzegorz Łęcicki z UWSW w Warszawie, o. Sergiusz Niziński OCD z 
Poznania oraz o. Szczepan Maciaszek OCD, który opiekuje się naszą 
Wspólnotą. 
Szczegółowy plan na ulotkach i plakacie w gablocie przed kościołem oraz na 
naszej stronie.  
 
5.  12 września zapraszamy o 17.30 na adorację Najświętszego Sakramentu i o 
godz.18.00 na naszą wspólnotową Mszę św. 
 
6.  Rodziców chcących wstąpić do naszej Wspólnoty, zapraszamy po Mszy św. 
do Kaplicy Matki Bożej (po prawej stronie ołtarza), gdzie będzie można złożyć 
przyrzeczenie modlitwy w obecności opiekuna Wspólnoty i podać imiona 
dzieci, za które będziemy się modlić. 
Będzie też można tam zakupić „Modlitewnik ze św. Moniką”. 
 
7. Przy wyjściu z kościoła  po prawej stronie stoi p. Iwona z koszyczkiem, do 
którego można złożyć ofiarę na formacyjne cele Wspólnoty.   
 
 


