Ogłoszenia parafialne – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1. Przeżywamy dzisiaj uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W naszej
diecezji przeżywamy uroczystość Matki Bożej Zwycięskiej, patronki diecezji
warszawsko-praskiej. Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy nawiedzą
Konkatedrę i tam pobożnie odmówią Ojcze nasz i Wierzę. To również święto Wojska
Polskiego oraz 101 rocznica Bitwy Warszawskiej. Zapraszamy do Ossowa na
uroczystości upamiętniające Cud nad Wisłą, czyli zwycięstwo Matki Bożej nad
bolszewikami.
2. Dzisiaj z racji święta Matki Bożej Zielnej na zakończenie Mszy św. będzie poświęcenie
bukietów ziół i kwiatów, oznaczających duchową dojrzałość Maryi oraz bogactwo
łaski jakimi obdarzył Ją Pan Bóg. Na kiermaszu parafialnym przed kościołem są
rozprowadzane zioła, kwiaty oraz słodkie wypieki. Ofiary złożone przy tej okazji będą
przeznaczone na wykończenie wnętrza naszej świątyni.
3. Jutro z sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku wyruszy na Jasną Górę
Praska Pielgrzymka Piesza Ruchu Pomocników Matki Kościoła. Zachęcamy do
uczestnictwa lub duchowej łączności z pielgrzymami i modlitwy za nich. Od jutra do
zakończenia pielgrzymki po Mszy św. wieczornej będzie adoracja Najświętszego
Sakramentu w intencji pielgrzymów zakończona Apelem jasnogórskim o godz. 19.30.
4. We wtorek wspomnienie św. Jacka Odrowąża, prezbitera. Dzień imienin Ks. Bp Jacka
Grzybowskiego, biskupa pomocniczego naszej diecezji.
5. Zachęcamy do czytania tygodników katolickich.
6. Do pobrania są bezpłatne broszury z zakresu profilaktyki. Bez toastu, Dzieci w
wirtualnej sieci oraz Gdy dziecko pyta o seks.
7. Za tydzień ulicami Warszawy przejdzie Różańcowa procesja pokutna z pasterskim
błogosławieństwem biskupów obu diecezji warszawskich. Zapraszamy do udziału.
Szczegóły w gablocie.
8. Parafia MB Częstochowskiej w Zielonce zaprasza na pielgrzymkę do Medjugorie.
Termin 13-20 września 2021r. Koszt 600 zł i 230 euro. Zapisy z wpłatą złotówek w
zakrystii oraz kancelarii w Zielonce. Szczegółowy program pielgrzymki w gablocie.
9. Dziękujemy za dekoracje kwiatowe do kaplicy.
10.Wszystkim, którzy przebywają na urlopach życzymy udanego wypoczynku.
11.W miarę możliwości prosimy o wsparcie finansowe na utrzymanie kościoła:
nr. konta bankowego : 56 8015 0004 0006 2040 2040 0001
zapowiedzi przedślubne:
1. Maciej Jakowicki, kawaler z parafii tutejszej oraz Karolina Podgórska, panna z
Warszawy – zapowiedź 1
2. Krzysztof Łukasz Jaroć, kawaler oraz Karolina Anna Winiarska, panna, oboje z parafii
tutejszej – zapowiedź 1

