
Ogłoszenia parafialne – 25 września 2022 r. 

26 niedziela zwykła 

1. Dzisiaj spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci kl. 2 po mszy św. o godz. 12.15. 

2. Spotkanie kandydatów do bierzmowania rok 2 dzisiaj po mszy św. wieczornej. 

3. We czwartek święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Warszawie-Pradze, głównej 

świątyni naszej diecezji. 

4. Spotkanie Oazy Dzieci Bożych w piątek o godz. 17.00. Zapraszamy dzieci kl. 4-6. 

5. Spotkania Oazy młodzieżowej w piątki o godz. 18.45. Zapraszamy młodzież od klasy 7 wzwyż. 

6. W sobotę rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe. Będą sprawowane w następującym 

porządku: 

 W niedziele i dni powszednie o godz. 17.30 

 Dla dzieci we wtorki i czwartki 

 Dla młodzieży w środę i sobotę (kandydaci do bierzmowania, ministranci, bielanki) 

 zapraszamy wszystkie wspólnoty parafialne do włączenia się w tę modlitwę 

 wiernych prosimy o liczny i pobożny udział  

Aby uzyskać odpust zupełny za odmówienie Różańca w kaplicy lub rodzinie, należy spełnić 

warunki: 

 odmówić w sposób ciągły pięć tajemnic różańcowych 

 z modlitwą ustną połączyć rozważanie tajemnic różańcowych 

 przy odmawianiu publicznym zapowiadać tajemnice różańcowe. 

7. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP w 1 sobotę miesiąca po mszy 

wieczornej. Podczas Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się przyjęcie nowych członków Kół Żywego 

Różańca i Róż Różańcowych. 

8. Za tydzień Msza św. o godz. 12.15 i spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci klas 3 z 

poświęceniem różańców. 

9. Za tydzień taca na Dom św. s. Faustyny w Ostrówku. 

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.  Jest już książka intencji na 2023 rok. 

12.  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.  

13.  W tym tygodniu o posprzątanie kaplicy prosimy wiernych z ul. Kosynierów 12, a w przyszłym 

tygodniu z ul. Szkolnej nr nieparzyste od Piłsudskiego do Warszawskiej. 

14.  Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła.  
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