
Ogłoszenia parafialne – 24 Niedziela Zwykła 

12 września 2021r. 

Beatyfikacja Kard. Stefana  Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej 

1. Dzisiaj Kościół i Ojczyzna Radują się z wyniesienia na chwały ołtarzy Ks. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej, niewidomej 

założycielki Dzieła pracy z niewidomymi w Laskach. 

2. Dzisiaj spotkanie organizacyjne przed 1 Komunią świętą dla rodziców dzieci klas 3 po 

Mszy św. o godz. 12.15. 

3. Dzisiaj taca na Seminarium Duchowne w Warszawie. 

4. We wtorek święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 

5. We środę wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. 

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

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

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

9.  Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 9.00. 

10.  W sobotę wspomnienie św. Stanisława Kostki. Będziemy prosić Boga o wiarę i dobre 

wychowanie dla naszej młodzieży. 

11.  Zbiórka lektorów w sobotę po Mszy św. wieczornej.  

12.  Za tydzień spotkanie organizacyjne dla dzieci kl. 4 oraz rodziców przed Rocznicą 1 

Komunii będzie 19 września po Mszy św. o godz. 12.15. 

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

14.  Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto organizuje rekolekcje dla zelatorów 

Kół Różańcowych w dniach 24-26 września. Zapisy do 15 września. Więcej informacji u 

ks. Roberta. 

15.  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.  

16.  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.  

17.  Spotkania kandydatów do Bierzmowania rok drugi przygotowania będą we wrześniu 

w formie indywidualnej.  

18.  W tym tygodniu o posprzątanie kaplicy prosimy wiernych z ul. Leśnej Osiedle nr 15. 

19.  Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła. W miarę możliwości prosimy o wsparcie 

finansowe na utrzymanie kościoła: 

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

 


