
Ogłoszenia parafialne – 23 Niedziela Zwykła 
 

1. Dzisiaj zbiórka do puszek na Katolicki Ośrodek Adopcyjny. 

2. Dzisiaj poświęcenie przyborów szkolnych na Mszy św. o godz. 11.00 i 12.15. 

3. Dzisiaj z racji I niedzieli miesiąca będzie nabożeństwo adoracyjne i procesja wokół kościoła o godz. 

17.30. 

4. Do końca Adwentu Msze św. w niedzielę będą również o godz. 12.15. 

5. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie Szkoły modlitwy na plebanii. 

6. W środę 8 września święto Narodzenia NMP. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. 

7. Kandydatów na ministrantów zapraszamy na zbiórkę w piątek o godz. 17.00. 

8. Spotkanie Oazy Dzieci Bożych w piątek o godz. 17.00 na plebanii. Zapraszamy dzieci. 

9. Młodzież zapraszamy na spotkanie Oazy w piątek o godz. 18.30 na plebanii. 

10.  Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 9.00. 

11.  W sobotę Msza święta o godz. 18.00 w intencji o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla 

rodzin Apostolatu Kapliczka z okazji 3 rocznicy powstania wspólnoty. Zapraszamy do wspólnej 

modlitwy wszystkie rodziny przyjmujące Kapliczkę. 

12.  Do soboty włącznie trwa Nowenna przed beatyfikacją Sług Bożych Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej: 

- oboje zasłużeni dla Kościoła i Ojczyzny 

- wypada wywiesić flagi narodowe, papieskie i maryjne. 

13.  W sobotę o godz. 16.00 na Krakowskim Przedmieściu wyruszy Orszak Dziejów za szczególnym 

uwzględnieniem życia Prymasa Tysiąclecia. Szczegóły na plakatach. 

14.  Podejmując prośbę Komitetu Organizacyjnego Beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Matki 

Róży Czackiej oraz korzystając z zaproszenia Ojców Paulinów, zapraszamy parafian do przeżywania 

tego doniosłego wydarzenia u stóp Jasnej Góry w duchowej łączności z wiernymi zgromadzonymi w 

świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Wyjazd spod kościoła parafii św. Izydora za tydzień w 

niedzielę 12 września o godzinie 6.00. Powrót o godzinie 16.30. Koszt przejazdu z ubezpieczeniem 50 

zł. Zapisy w zakrystii. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 508072883 oraz 503385959. 

15.  Za tydzień spotkanie organizacyjne przed 1 Komunią świętą dla rodziców dzieci klas 3 po Mszy św. o 

godz. 12.15. 

16.  Za tydzień taca na Seminarium Duchowne w Warszawie. 

17.  Spotkanie organizacyjne dla dzieci kl. 4 oraz rodziców przed Rocznicą 1 Komunii będzie 19 września po 

Mszy św. o godz. 12.15. 

18.  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.  

19.  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.  

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

indywidualnej.  

21.  W tym tygodniu o posprzątanie kaplicy prosimy wiernych z ul. Leśnej nr parzyste, a w przyszły 

tygodniu z ul. Leśnej Osiedle nr 15. 

22.  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. Zapowiedź 2 


