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1. Dziś przypada XXIV Niedziela Zwykła. Radujemy się dziś Uroczystością
Beatyfikacji Sług Bożych Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży
Czackiej, która dziś ma miejsce w Warszawie w Świątyni Opatrzności Bożej.
2. Zapraszamy dzieci z klas III Szkoły Podstawowej i rodziców na pierwszą Mszę
św. i spotkanie formacyjne w przygotowaniu do I Komunii św. dziś o godz. 16 00.
3. Dziś także rozpoczyna się Tydzień Modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców,
w intencji których modlić się będziemy w czasie każdej Mszy św. a szczególnie w
czasie codziennego różańca. Tydzień ten zakończy się w sobotę Świętem Św.
Stanisława Kostki Patrona Polski, a szczególnie młodzieży.
4. W nadchodzący wtorek -14 - września przypada Święto Podwyższenia Krzyża
Świętego. Msze święte w tym dniu będą sprawowane w kaplicy Pana Jezusa
Ukrzyżowanego. Na zakończenie każdej Mszy świętej otrzymamy błogosławieństwo
relikwiami Krzyża Świętego.
5. W środę - 15 - września przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Bolesnej. Matce Bożej współcierpiącej ze swym Synem w każdej Mszy św. a także
w modlitwie różańcowej zawierzymy wszystkie trudne i bolesne sytuacje relacji
rodzinnych i wspólnotowych, prosząc o dar uzdrowienia i uwolnienia od zła oraz o
miłosierdzie Boże i wzajemna miłość w rodzinach.
6. Dzieci klas IV Szkoły Podstawowej wraz z rodzicami zapraszamy na Mszę św. i
spotkanie w przygotowaniu do Rocznicy Pierwszej Komunii św. za tydzień 19
września o godz. 1600.
7. Choć wydarzenie to będzie miało miejsce w październiku, już dziś czcicieli
Matki Bożej, a zwłaszcza członkinie Kół Żywego Różańca naszej parafii
zapraszamy do udziału w XVII pielgrzymce Kół Żywego Różańca do Domaniewic,
która odbędzie się w sobotę 2 października. Z naszej parafii na to wydarzenie
będzie można udać się autokarem. Zapisy chętnych przyjmujemy w zakrystii i
kancelarii parafialnej.
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Jak zawsze przy bocznym wyjściu z
kościoła możemy zaopatrzyć się w Niedzielę, Gościa Niedzielnego, Koronę
Cierniową. Dziękujemy za ofiary złożone za pobrane czasopisma.
9. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych
+ Śp. Michała Jabłońskiego, +Śp. Kazimierza Majera, +Śp. Danutę Figat; +Śp.
Juliannę Plichtę, +Śp. Waldemara Nowakowskiego i +Śp. Jakuba Gajka.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

