
Ogłoszenia parafialne – 22 Niedziela Zwykła 
 

1. Dzisiaj w Poświętnem w parafii św. Jana Chrzciciela i św. Wojciecha BM odbędą się 

diecezjalne Dożynki. Centralną częścią uroczystości będzie Msza święta dziękczynna za 

plony i pracę rolników Diecezji Warszawsko-Praskiej, celebrowana o godzinie 12.00. 

Szczegółowy program w gablocie i na stronie parafii. 

2. Kończymy wakacje. Od środy Msze święte w dni powszednie o godz. 7.00 i 18.00.  

Od września Msze św. w niedzielę będą o godz. 7.00, 9.00, 11.00, 12.15 i 18.00. 

3. W środę 1 września: 

- o godz. 8.00 Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego. Zapraszamy Dyrekcję, nauczycieli, 

uczniów, pracowników szkoły, rodziców oraz służbę liturgiczną. 

- o godz. 18.00 Msza św. w intencji żywych i poległych obrońców Ojczyzny w 82 rocznicę 

wybuchu II Wojny Światowej: 

- wypada wywiesić flagi narodowe. 

4. W 1 czwartek miesiąca Msza św. o godz. 18.00 w intencji o powołania kapłańskie i zakonne. 

5. W 1 piątek miesiąca spowiedź o godz. 7.00 i 17.00. Prosimy uczniów, aby tę spowiedź 

potraktowali jako spowiedź na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 

6. W sobotę 4 września o godz. 9.00 pierwsza po wakacjach zbiórka ministrantów. 

Kandydatów na ministrantów zapraszamy na zbiórkę o godz. 10.00. 

7. Z racji I soboty miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 nabożeństwo wynagradzające 

Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. 

8. Za tydzień poświęcenie przyborów szkolnych na Mszy św. o godz. 11.00 oraz o godz. 12.15. 

9. Za tydzień z racji I niedzieli miesiąca będzie nabożeństwo adoracyjne i procesja wokół 

kościoła o godz. 17.30. 

10.  Za tydzień zbiórka do puszek na Katolicki Ośrodek Adopcyjny. 

11.  Od przyszłej niedzieli do końca września Ks. Robert będzie prowadził zapisy kandydatów do 

sakramentu Bierzmowania na pierwszy rok przygotowania. Przy zapisie należy pobrać do 

uzupełnienia kartę informacyjną kandydata. Pierwsze spotkanie dla nowych kandydatów 

będzie 26 września po Mszy św. o godz. 18.00.  

12.  Spotkania kandydatów do Bierzmowania rok drugi przygotowania będą we wrześniu w 

formie indywidualnej.  

13.  Zachęcamy do czytania tygodników katolickich.  

14.  Do pobrania są bezpłatne broszury z zakresu profilaktyki. Bez toastu, Dzieci  w wirtualnej 

sieci oraz Gdy dziecko pyta o seks. 

15.  Wszystkim, którzy przebywali na urlopach w naszej parafii życzymy bezpiecznego powrotu z 

wypoczynku. 

16.  W miarę możliwości prosimy o wsparcie finansowe na utrzymanie kościoła: 

nr. konta bankowego : 56 8015 0004 0006 2040 2040 0001 

Zapowiedzi przedślubne: 

Marcin Jacek Fabijański, kawaler z Warszawy i Agnieszka Krawiecka, panna z parafii tutejszej. 


