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1. W ubiegłą niedzielę przeżyliśmy uroczystość odpustową. Uczestnicy naszego świętowania
wyrażali uznanie dla tak okazałej uroczystości odpustowej połączonej z festynem. Bóg zapłać
gospodarzom tegorocznego odpustu, czyli wszystkim parafianom, za włożone serce i
zaangażowanie. Bóg zapłać za złożone ofiary indywidualne i do puszek na organizację odpustu.
Dziękujemy wszystkim delegacjom z wieńcami i darami ołtarza, wszystkim, którzy przynieśli
ciasta i inne produkty. Bóg zapłać Pielgrzymkowej Grupie Rowerowej za okazaną pomoc przy
stoiskach festynowych oraz panu Bogusławowi Zdrazińskiemu. Dziękujemy firmie państwa
Łojewskich za tradycyjne już zaopatrzenie w wędliny, bigos i pomoc przy wydawaniu, także
Bóg zapłać za wędliny właścicielom hurtowni „Pigi”. Bóg zapłać grupie mieszkańców
Grabanowa za dwa tysiące pierogów. Dziękujemy za przyniesione fanty na loterię, w
szczególny sposób państwu Plebanowiczom i właścicielom hurtowni „Panda”, a Szkole
Społecznej o profilu katolickim z osiedla Sielczyk za przeprowadzenie zabawy loteryjnej.
Dziękujemy ministrantom, dzieciom i dorosłym biorącym udział w procesji, motocyklistom oraz
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w uświetnienie uroczystości odpustowej.
Pragniemy bardzo podziękować za odwiedziny chorych z listem od księdza Proboszcza i
kapłanów i ze skromnym gościńcem odpustowym, czym sprawiliśmy naszym chorym i
parafianom w podeszłym wieku ogromną radość.
2. Dzieci przystępujące do I Komunii św. i ich rodzice mają dzisiaj spotkanie o godz. 11.15 w
kościele.
3. Kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas VII i VIII oraz ich rodziców prosimy w
przyszłą niedzielę o godz. 15.30 na Mszę świętą i spotkanie organizacyjne.
4. We wtorek 17 września w 80 rocznicę napaści Rosji Sowieckiej na Polskę w naszym kościele o
godz. 10.00 będzie sprawowana Msza Święta w intencji Sybiraków i pomordowanych przez
sowietów mieszka[MD1] ńców Polskich Kresów.
5. W środę, w święto św. Stanisława Kostki, zapraszamy dzieci z rodzicami i młodzież na Mszę
świętą o godz. 18.00 dla uczczenia ich patrona i z prośbą o jego opiekę w czasach tak wielu
zagrożeń dla młodego pokolenia Polaków.
6. Zapraszamy na odpust do kaplicy w Styrzyńcu pod wezwaniem Matki Bożej Leśniańskiej za
dwa tygodnie w niedzielę 29 września na godz. 12.00. Prosimy, by Sławacinek i Styrzyniec
tym razem po księdza przyjechali oddzielnie.
7. Osoby zainteresowane czytaniem Bożego Słowa podczas Mszy świętych zapraszamy jutro na
spotkanie o godz. 19.00 na starej plebanii.
8. Spotkania Oazy Dzieci Bożych ze szkół podstawowych począwszy od klasy drugiej, będą w tym
roku odbywały się w piątki o godz. 16.00 na nowej plebanii.
9. Spotkania Oazy Dzieci Bożych ze szkół podstawowych począwszy od klasy drugiej, będą w tym
roku odbywały się w piątki o godz. 16.00 na nowej plebanii.
10. VII Rajd Rowerowy do Romanowa w przyszłą niedzielę, rozpocznie się od udziału uczestników
we Mszy świętej o godz. 8.00 w naszym kościele.
11. Dzieci zapraszamy do błogosławieństwa indywidualnego.
12. W minionym tygodniu odszedł do Pana: Stefan Hordejuk , za niego, za poległych za wiarę i
Ojczyznę, zwłaszcza zamordowanych przez Rosję Sowiecką po 17 wrześniu 1939 roku i
zmarłych bliskich naszemu sercu módlmy się: Wieczny odpoczynek …
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