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1. W naszej parafii obchodzimy dziś w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej na Mszy św. o godz. 1200 nasze dziękczynienie za zebrane 
plony, czyli Parafialne Dożynki. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Alicji Brzózce – 
Sołtysowi Strzelcewa, Kołu Gospodyń, Ochotniczej Straży Pożarnej  i wszystkim 
mieszkańcom Strzelcewa za przyjęcie patronatu na dzisiejszą uroczystością. 
Dziękuję wszystkim grupom wieńcowym z poszczególnych wiosek naszej parafii 
za przygotowanie wieńców i  uświetnienie swoją obecnością tej uroczystości. 
Niech Pan Bóg obdarzy wszystkich gospodarzy swoim błogosławieństwem, a 
opieka Matki Bożej wyjedna nam bezpieczeństwo i jak najobfitszy plon miłości 
Bożej w życiu wszystkich rodzin, wszystkich wiernych i wszystkich mieszkańców 
naszej parafii. 

2. Także dzisiaj na Mszy św. o godz. 1800 z racji zbliżającej się 38 rocznicy 
podpisania porozumień sierpniowych i powstania NZZS Solidarność modlić się 
będziemy o dar duchowej jedności i solidarności dla naszego narodu oraz 
o wolność, Boży pokój, bezpieczeństwo i pomyślny rozwój dla naszej Ojczyzny. 
Po Mszy św. delegacje NZSS Solidarność złożą kwiaty pod pomnikiem Św. Jana 
Pawła II. 

3. Dziś odpust w Parafii Bobrowniki z racji Uroczystości Matki Bożej 
Częstochowskiej. Ks. Proboszcz zaprasza na sumę odpustową o godz. 1200.  

4. Jak zawsze zapraszamy na codzienną modlitwę różańcową o godz. 1700 
w sierpniu połączoną z Litanią Narodu Polskiego, która odmawiamy w  intencji 
naszej Ojczyzny. 

5. Przed zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego o katechetycznego 
przypominamy rodzicom, dzieciom i młodzieży szkolnej o godnym zachowania 
zwyczaju spowiedzi świętej. Do sakramentu pokuty zapraszamy już w tym 
tygodniu. Terminy Mszy św. na rozpoczęcie roku szkolnego podamy w najbliższą 
niedzielę. 

6. Szanownym katechetom przypominamy o zbliżających się odprawach 
katechetycznych, jakie będą miały miejsce w dniach 30 i 31 sierpnia o godz. 1000 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu. 

7. W dzisiejszą niedzielę po raz ostatni tym okresie letnim będzie sprawowana 
Msza św. o godz. 2000. Od pierwszej niedzieli września wracamy do zwykłego 
porządku Mszy św. niedzielnych. 

8. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty pożegnaliśmy +Śp. Danielę 
Repakowską. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.


