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Kochani! 

Dzięki wspólnej modlitwie i ofiarności możemy cieszyć się wyposażeniem naszej 

domowej kaplicy w długo oczekiwane ławki. Wykonawcą ławek jest Albert Kuck z  

Olsztyna. Podjął się On nie łatwego zadania, bo oczekiwania nasze od wykonawcy 

były wymagające dużo pracy i umiejętności. Tym bardziej cieszymy się i dziękujemy 

Albertowi i Wam wszystkim za ten kolejny wspaniały dar dla naszej wspólnoty. Wraz z 

naszą wdzięcznością zapewniamy Was o naszej modlitwie i obecności w naszych 

sercach, zwłaszcza podczas każdej Mszy św. odprawianej w naszej kaplicy. 

Zapraszamy też Was do naszego domu! 

Ks. Tadeusz, Wiola, Daniela, Gosia, Basia i Rysiek 



 

  

 

Pielgrzymka do Torunia 

W dniu wczorajszym, tj. 22 listopada br. wracając z 

Ostrowa Wlkp. zatrzymaliśmy się na wspólną modlitwę w 

Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. 

Jana Pawła II w Toruniu. W naszych sercach 

zawieźliśmy tam Was wszystkich i polecaliśmy także 

ważne dla Was intencje modlitewne. Radością dla nas 

było spotkanie się z o. Tadeuszem Rydzykiem w obrębie 

sanktuarium. Zwiedzany przez nas obiekt sakralny jest 

zdumiewająco  piękny, a bogatym wystrojem pomaga 

doświadczyć obecności świata duchowego. 

 

 

 
 

Modlitwa w Radiu Maryja 

Również w dniu wczorajszym, 22 listopada br. 

odwiedziliśmy siedzibę Radia Maryja w Toruniu. Po 

wspólnie odmówionej Koronce do Bożego Miłosierdzia w 

Radiowej Kaplicy zostaliśmy oprowadzeni po wszystkich 

ważnych pomieszczeniach, gdzie realizowany jest 

program dla radia i telewizji. Podczas tego oprowadzania 

o. Marian Sojka redemptorysta opowiadał nam o 

ogromnym wkładzie pracy wielu ludzi, by mógł powstać 

tak bogaty program radiowy czy telewizyjny docierający do 

naszych domów. Też tam z nami byliście! 

  

 

 

 



 

  

 

Pozdrowienia z Radia Maryja 

Ks. Tadeusz w dniu wczorajszym, podczas naszego pobytu 

w Radiu Maryja, został zaproszony do studia radiowego, by 

modlić się na antenie radia Koronką do Bożego Miłosierdzia. 

Po modlitwie przekazał nam wszystkim swoje pozdrowienia, 

za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Ks. Tadeusza do studia 

zaprosił o. Marian a modlitwę poprowadził o. Piotr. Jesteśmy 

bardzo wdzięczni Ojcom i Pracownikom Radia za okazaną 

nam życzliwość i zaproszenie do wspólnej modlitwy. 

   

  

Program naszych spotkań na cały rok, informacje i kontakt do zapisu na naszej stronie -> http://www.skkonsolata.pl/ 

 
 
 

 


