Ogłoszenia parafialne – 18 września 2022 r.
25 niedziela zwykła, Dzień środków społecznego przekazu
1. Przeżywamy dzisiaj światowy Dzień środków społecznego przekazu. Modlimy się o
uczciwość i prawdę w przestrzeni publicznej.
2. Dzisiaj po mszy św. o godz. 12.15 spotkanie organizacyjne przed Rocznicą 1 Komunii świętej
dla rodziców i dzieci klas 4.
3. Dzisiaj pierwsze po wakacjach spotkanie Szkoły modlitwy po mszy wieczornej. Zapraszamy także
nowe osoby zainteresowanie studium Pisma świętego oraz pogłębianiem życia duchowego.
4. W środę święto św. Mateusza, Apostoła i ewangelisty.
5. W piątek wspomnienie św. Ojca Pio.
6. Spotkanie Oazy Dzieci Bożych w piątek o godz. 17.00. Zapraszamy dzieci kl. 4-6.
7. Spotkania Oazy młodzieżowej w piątki o godz. 18.45. Zapraszamy młodzież od klasy 7 wzwyż.
8. W sobotę zbiórka ministrantów o godz. 9.00, a nowych kandydatów na ministrantów
zapraszamy na zbiórkę o godz. 10.00.
9. Za tydzień spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci kl. 2.
10. W związku z postanowieniami zakończonego Synodu młodych diecezji warszawsko-praskiej
przygotowanie do sakramentu bierzmowania będzie rozpoczynało się w pierwszej klasie
szkoły ponadpodstawowej i trwało minimum 12 miesięcy. W związku z powyższym zapisy
kolejnych kandydatów rozpoczniemy najwcześniej w czerwcu przyszłego roku.
11. Spotkania kandydatów do bierzmowania ROK 2 będą we wrześniu w formie rozmowy
indywidualnej umawianej telefonicznie przez messenger oraz spotkanie wspólne za tydzień
po mszy wieczornej. Indeksy kandydaci będą odbierali podczas rozmowy indywidualnej.
12. Dzisiaj po mszy św. zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanej w pożarze domu rodziny z
naszej parafii.
13. Jest już książka intencji na 2023 rok.
14. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną śpiewać, do naszego chóru parafialnego. Nie ma
ograniczeń wiekowych. Nie jest wymagana znajomość nut. Próby odbywają się w naszej
kaplicy. Bliższe informacje można uzyskać u organisty po każdej Mszy świętej.
15. W tym tygodniu o posprzątanie kaplicy prosimy wiernych z ul. Szkolnej nr parzyste od
Gorzowskiej do Katowickiej, a w przyszłym tygodniu z ul. Kosynierów 12.
16. Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła.
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