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1. Dziś przypada XXII Niedziela Zwykła. Z racji Pierwszej Niedzieli Miesiąca po
każdej Mszy świętej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem modlimy się w
intencji nowych powołań do służby w Kościele.
2. Z racji przypadającej dziś 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na każdej
Mszy świętej, a szczególnie na Mszy świętej o godz. 1200 modlić się będziemy w
intencji wszystkich ofiar oraz o pokój na świecie.
3. Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. Mszy świętej dla szkół
średnich o godz. 800 będzie przewodniczył ks. bp. Józef Zawitkowski. Dzieci i
młodzież ze szkół podstawowych zapraszamy na Mszę świętą w najbliższą
niedzielę o godz. 1030. W czasie tej Mszy świętej zostaną pobłogosławione tornistry i
przybory szkolne - warto tym razem wyjątkowo - zabrać je do kościoła!
4. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Pierwszy Piątek i Pierwsza Sobota
Miesiąca. W Pierwszy Czwartek, jak zawsze po Mszy św. o godz. 900 odbędzie się
Adoracja i Procesja Eucharystyczna. W pierwszy piątek zapraszamy dzieci z klas
IV, V i VI Szkoły Podstawowej oraz młodzież z klas VII i VIII a także uczniów szkół
średnich do spowiedzi świętej w czasie porannych Mszy świętych 700, 730, 800, 900
oraz po południu od godz. 1530.
W tym dniu o godz. 1500 jak zawsze będzie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i
Najdroższej Krwi Chrystusowej, o 1600 Msza święta dla dzieci i młodzieży, o 1700
Różaniec z litanią do Św. Michała Archanioła i wieczorna Msza święta o godz. 1800.
5. W Pierwszą Sobotę Miesiąca zapraszamy na Nabożeństwo do Niepokalanego
Sera Maryi po Mszy świętej o godz. 900. W tym dniu, w godzinach
przedpołudniowych kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.
6.Zbliżamy się do Diecezjalnej Pielgrzymki Kół Różańcowych do Domaniewic, która
odbędzie się 28 września. Zachęcamy członkinie Kół Różańcowych do udziału w
tym spotkaniu. W zakrystii i w kancelarii parafialnej można już zapisać się na
autokar
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy bocznym wyjściu z bazyliki możemy
zaopatrzyć się w Niedzielę, Gościa Niedzielnego, Koronę Cierniową. Pamiętajmy o
złożeniu należnej ofiary za pobrane czasopisma.
8. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych: +Śp. Marka Chlebowskiego, +Śp.
Jerzego Uczciwka, +Śp. Józefa Skwarnę, +Śp. Helenę Świętą, +Śp. Bolesława
Kucharka. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

