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1. Dziś przypada XXVI Niedziela. Jest to jednocześnie Światowy Dzień Migranta
i Uchodźcy.  Pamiętając,  że  także  Pan  Jezus  wraz  Maryją  i  Józefem  byli
migrantami  i  uchodźcami  ze  swej  ojczyzny  z  powodu  prześladowań  ze  strony
Heroda,  powierzajmy  wszystkich  pozbawionych  możliwości  spokojnego  życia  w
swojej ojczyźnie Miłosierdziu i Opatrzności Bożej.

2.  Uczniów klas VII i  VIII Szkoły Podstawowej,  rozpoczynających i kontynuujących
dwuletnie  przygotowanie  do  Sakramentu  Bierzmowania  i  szanownych  rodziców
zapraszamy  na  Mszę  świętą  i pierwsze  spotkanie  formacyjne  dzisiaj  o godz.  1800.
Obecność jest obowiązkowa.

3.  W  środę  -  29  września  -  przypada  święto  Archaniołów  Michała  Gabriela
i Rafała.  Uroczysty  odpust  w  Boczkach  Chełmońskich  uświetni  chór  pań
niewidomych  z Domu  Nadziei  w  Żułowie  założonego  przez  bł.  Matkę  Elżbietę
Czacką  i pamiętającego  obecność  bł.  Kard.  Stefana  Wyszyńskiego.  Msza  św.
rozpocznie się o godz. 1700. Ks. Proboszcz serdecznie zaprasza.

4.Rozpoczyna  się  miesiąc  październik.  Zapraszamy  wszystkich  wiernych
codziennie,  a  dzieci  i  młodzież  szczególnie  w  poniedziałki  środy  i  piątki,  na
nabożeństwa różańcowe o godz. 1700.

5. W Pierwszy Piątek Miesiąca spowiedź na porannych Mszach św. o godz. 700, 730,
800 i 900. Po południu o 1500 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Nabożeństwo do
Najdroższej Krwi Chrystusa. Spowiedź od godz. 1530, o godz. 1600 Msza św. dla
dzieci i młodzieży, o 1700 nabożeństwo różańcowe i o 1800 wieczorna Msza św.

6. W Pierwszą Sobotę Miesiąca nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi
po Mszy św. o godz. 900. Przed południem kapłani odwiedzą chorych z posługą
sakramentalną.

7. Jak już zapowiadaliśmy w sobotę 2 października odbędzie się Pielgrzymka Kół
Żywego  Różańca  do  Domaniewic.  Spotkanie  w  Domaniewicach  rozpocznie  się
Mszą  św.  o  godz.  1000,  po  której  pielgrzymi  przejdą  odmawiając  Różaniec  do
kaplicy z obrazem Matki Bożej Pięknej Miłości, gdzie w drugiej części spotkania
wygłoszona  zostanie  konferencja.  Przyjmujemy  zapisy  chętnych  na  autokar  w
zakrystii i kancelarii do środy 30 września włącznie.

8. W dniach 1, 2 i 3 października będziemy gościć w naszej parafii znanego nam
misjonarza o. Emiliana ze Zgromadzenia Księży Pallotynów. Ojciec Emilian będzie
głosił słowo Boże o czci Niepokalanego Serca Maryi i modlitwie różańcowej i jak
zawsze będzie miał w ofercie ciekawe książki oraz smaczną kawę. Zapraszamy do
wysłuchania jego nauk i wspólnej modlitwy.

9. Intencje mszalne na rok 2022 będziemy przyjmowali w kancelarii parafialnej od
poniedziałku 4 października.

10. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy +Śp. Andrzeja Kosiorka i +Śp. Mieczysława
Walczaka. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


