25. Niedziela zwykła
20. września 2020 roku
W dzisiejszą niedzielę
- naszym Gościem i kaznodzieją jest Ks. Artur SZURAWSKI, którego serdecznie witamy,
- modlitwą otaczamy pracowników mediów – środków społecznego przekazu w tym diecezjalne
Radio Nadzieja, które po mszach św. wspieramy ofiara składaną do puszek,
- szczególną modlitwą otaczamy Ks. Mateusza - jutrzejszego Solenizanta.

OGŁOSZENIA
IMIENINY
21 września, obchodzimy święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego
pośrednictwo módlmy się w intencji wikariusza, ks. Mateusza. Niech Chrystus Najwyższy Kapłan
wspiera jego posługę duszpasterską w naszej parafii obfitym darami Ducha Świętego.
PODZIĘKOWANIA
za OFIARY KWARTALNE na inwestycje parafialne:
- Kramkowo: Józef Gliński 300 zł,
- Męczki: Irena Siemińska 100 zł, Witold Mroczkowski 200 zł, Tadeusz Frąckiewicz 100 zł, Józef
Rogowski 100 zł, Marcin Grabowicz 100 zł, Jan Mocarski 50 zł, Jerzy Fabiszewski 100 zł, Jan
Rutkowski 100 zł, Franciszek Górski 100 zł,
- Wierciszewo: Szczepan Wróblewski 50 zł,
- Wizna: z ul. Czarnieckiego: Irena Otparlik i Zbigniew Domurat; wpłynęły także ofiary anonimowe
po: 100 zł, 2x200 zł, z ul. 1000-lecia: ofiara anonimowa 200 zł, z ul. Kombatantów: ofiara
anonimowa 400 zł,
- spoza parafii: z Białegostoku ofiara anonimowa 100 zł.
Nocna ADORACJA
w niedzielę 4 października po mszy św. o godz. 16.00 w kaplicy adoracyjnej pw. Miłosierdzia
Bożego rozpocznie się 24 godzinna ADORACJA Najświętszego Sakramentu.
Poniedziałkowe zakończenie adoracji to dzień wspomnienia św. Faustyny Kowalskiej, której
relikwie spoczywają w kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego. W następną niedzielę podam kolejność
nocnej adoracji.
MINISTRANCI
zapraszamy chłopców, jak również i dorosłych mężczyzn do Służby Liturgicznej Ołtarza. Spotkania
odbywają się w soboty, zainteresowanych odsyłam do opiekuna wspólnoty - ks. Mateusza.
KORONAWIRUS
wiemy, że jest coraz więcej zakażeń korona wirusem w Polsce; bardzo wiec proszę pamiętać
o dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z kościoła oraz o obowiązkowych maseczkach. Dbajmy nie
tylko o siebie, ale przede wszystkim o osoby narażone na choroby, które są przecież obok nas.

DOŻYNKI
dziękujemy obecnym Sołectwom oraz osobom indywidualnym za udział tegorocznym dożynkowym
dziękczynieniu.
Wszystkie sołectwa, w procesji z darami, ofiarowały piękne i dorodne KOSZE tegorocznych
zbiorów: chleby z tegorocznych zbóż, pełne warzyw, owoców, przetworów, wędlin, były także sery,
ciasto i wino, nalewki…
Dziękujmy także za następujące ofiary pieniężne: z Kramkowa 300 zł, z Męczek 550 zł, z Nieławic
450 zł, ze Starego Bożejewa 600 zł, ze Srebrowa 360 zł, z Wizny 1 (z Kaleni) 1450 zł, z Wizny 2
(z Kopcia) za ofiarę 6 mszy św.
Sołtysom, którzy zorganizowali wioski z serca dziękuję. Pamiętajcie kochani, że DOŻYNKI są
przecież wpisane w życie rolnika, który otrzymuje od Boga taką, a nie inną pogodę; plony są
zależne nie tylko od waszego wkładu i pracy, ale przede wszystkim od Stwórcy i warto o tym
pamiętać.
Za wszelkie dary DZIĘKUJEMY
Zapraszamy do artykułu
- o naszych dożynkach na stronie internetowej,
- o tradycji dożynek czytaj ....
ZIELEŃ
o wykoszenie zieleni na terenie parafialnym zwracam się z prośbą do mieszkańców wiosek:
Boguszki, Jarnuty i Małachowo.
SPOTKANIE SOŁTYSÓW
w niedzielę 4 października o godz. 13.00 zapraszam na spotkanie przy obiedzie Sołtysów i bądź
delegatów wszystkich wiosek, by podsumować dotychczasowe prace i wydarzenia w naszej Parafii.
PRZY WYJŚCIU z kościoła oraz W KANCELARII parafialnej dostępne są
- „Dobre Nowiny” - bezpłatna gazeta ewangelizacyjna,
- WPIS - czyli Wiara, Patriotyzm i Sztuka w bogatym w treści miesięczniku,
- „Miłujcie się” Katolicki Dwumiesięcznik Ewangelizacyjny − skierowany szczególnie do młodzieży i rodzin.
- modlitewnik dla członków Kół Żywego Różańca z rozważaniami, które będą pomocą
w modlitwie w nadchodzącym miesiącu październikowym.
STUDIUM ŻYCIA RODZINNEGO
Duszpasterstwo Rodzin naszej Diecezji zaprasza do udziału w zajęciach Studium Życia Rodzinnego.
Zajęcia odbywać się będą na trzech poziomach:
- dla małżonków - pięć spotkań poświęconych budowaniu szczęśliwego małżeństwa i trwałej
rodziny.
- dla rodziców - pięć spotkań poświęconych sztuce mądrego i odpowiedzialnego wychowania
dzieci.
- dla narzeczonych - pięć spotkań poświęconych solidnemu przygotowaniu do małżeństwa.
Narzeczeni, którzy ukończą Studium Życia Rodzinnego będą zwolnieni z bezpośredniego
przygotowania do sakramentu małżeństwa w parafii.

Informacje i zapisy na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Łomżyńskiej
(www.duszpasterstworodzin.lomza.pl)
RADIO Nadzieja
po mszach św., będą zbierane ofiary do puszek na Diecezjalne Radio NADZIEJA.
ZA TYDZIEŃ
IV. niedziela miesiąca; ofiary w całości przeznaczamy na fundusz remontowy Parafii.

*****

KU PAMIĘCI

INWESTYCJE parafialne
na zewnątrz trwa remont ostatnich ścian kościoła w obrębie prezbiterium; całkowity koszt
inwestycji to 191 158,45 zł:
- MKiDN dofinansowywuje 100 000,00 zł
- Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków 50 000,00 zł
- Urząd Marszałkowski Wojwództwa Podlaskiego 20 000,00 zł
- wkład własny Parafii wynosi 21 158, 45 zł.

