
Ogłoszenia parafialne – 5 czerwca 2022 r. 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego, uroczystość 

1. Nabożeństwa czerwcowe 

 W niedzielę o godz. 17.30.  

 W dni powszednie po mszy wieczornej. 

2. Jutro uroczystość odpustowa ku czci patronki naszej parafii Najświętszej Maryi Panny 

Matki Kościoła. Msza św. poranna o godz. 7.00. Suma odpustowa o godz. 10.00 

połączona z nabożeństwem czerwcowym oraz procesją Eucharystyczną. Adoracja 

Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do 17.30. Msza św. o godz. 18.00 z udziałem 

kandydatów przyjmujących sakrament bierzmowania, którego w tym roku naszej 

młodzieży udzieli delegat księdza Biskupa – ks. prałat Jerzy Gołębiewski. Wypada 

wywiesić flagi narodowe, maryjne i papieskie. 

3. Do bierzmowania kandydaci przystępują w stanie łaski uświęcającej. Spowiedź: 

o dzisiaj podczas każdej Mszy św. 

o Można skorzystać ze spowiedzi w innych kościołach i u innych księży. 

4. We czwartek święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 

5. Za tydzień spotkanie kandydatów do bierzmowania roku 1 po Mszy św. wieczornej. 

6. Za tydzień uroczystość Najświętszej Trójcy, która kończy okres przyjmowania komunii 

świętej wielkanocnej. Prosimy pamiętać o wypełnieniu obowiązku chrześcijańskiego. 

7. Tegoroczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przypada 16 czerwca. Msze 

św. o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. Po Mszy św. o godz. 10.00 wyruszy procesja 

Eucharystyczna ulicami Kościelną, Ząbkowską, Zieleniecką, Warszawską, Szkolną, 

Ząbkowską, Kościelną. Prosimy mieszkańców o włączenie się w przygotowanie ołtarzy, 

dekoracje wzdłuż trasy procesji, dzieci pierwszokomunijne o udział w strojach 

komunijnych, a kandydatów do bierzmowania i nowo bierzmowanych o pomoc w 

niesieniu sztandarów i poduszek procesyjnych. Zapraszamy tez nowych mieszkańców 

parafii do włączenia się w procesję  i jej organizację. Ołtarze będą zbudowane i 

dekorowane  przy posesji: 

 Zieleniecka 35 Warszawska 4 Szkolna 58 przy kościele 

8. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej zaprasza: „Jako wspólnota 

przełożonych i kleryków pragniemy skierować słowa zachęty i odwagi do młodych 

mężczyzn, którzy słyszą głos powołania kapłańskiego. Wierzymy, że Chrystus Pan także i 

dziś woła do serc wielu z Was i pragnie Was zaprosić do przygody oddania Mu swojego 

życia na służbę Kościoła i drugiego człowieka. Seminarium naszej Diecezji stoi przed 

Wami otworem, aby pomóc w rozpoznaniu powołania i właściwego go kształtowania. 

Każdego młodego mężczyznę doświadczającego wołania Pana Jezusa: „Pójdź za Mną” – 

zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji do WSD DWP w Warszawie 

Tarchominie. Warunki te dostępne są na stronie internetowej seminarium oraz naszej 

diecezji”. Jednocześnie wszystkim księżom, siostrom zakonnym i wiernym świeckim 

wyrażamy wdzięczność za modlitwy w intencji powołań i wsparcie naszego domu 

formacyjnego. Z modlitwą. Wspólnota seminaryjna 

9. Dziękujemy rodzicom i kandydatom do bierzmowania za posprzątanie kaplicy.  



10.  W sobotę 18 czerwca zapraszamy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej na 

Jasną Górę. Jest jeszcze kilka miejsc. Lista do zapisów wyłożona jest w zakrystii. Osoby, 

które zadeklarowały swój udział proszone są o dokonanie wpłaty, w czwartek, 9 czerwca, 

po Mszy Św. wieczornej, w zakrystii u organizatora. Koszt: 80 zł. Wyjazd o godzinie 6.00 

sprzed Domu Katolickiego /aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 93/.  

11.  Również 18 czerwca zapraszamy na pielgrzymkę Rodzinnych Róż Różańcowych do 

miejscowości Dębę Wielkie. Wyjazd autokarem. Koszt 30 zł. Na miejscu wiele atrakcji dla 

całej rodziny. Zapraszamy również osoby spoza wspólnot różańcowych. Zapisy w 

zakrystii. 

12.  W dniach od 3 do 5 lipca, w 400 rocznicę święceń kapłańskich św. Andrzeja Boboli 

zapraszamy do pielgrzymowania, do sanktuarium Świętego w Strachocinie, miejsca Jego 

urodzin. W czasie trzydniowej pielgrzymki nawiedzimy ponadto: sanktuarium Św. 

Antoniego Padewskiego w Radecznicy; Dom Macierzysty Księży Michalitów w Miejscu 

Piastowym; Komańczę – miejsce uwięzienia bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego; Opactwo 

Sióstr Benedyktynek w Przemyślu; Kalwarię Pacławską z relikwiami Sługi Bożego 

Wenantego Katarzyńca; Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-

Kamiennej. Cena pielgrzymki: 590 zł, zawiera koszt przejazdu autokarem, wyżywienia, 

ubezpieczenia NNW, opłaty przewodników. Kierownictwo duchowe – Ks. Robert 

Kowalski. Zgłoszenia przyjmuje Marek Kroczek, Prezes Akcji Katolickiej Marki – nr tel. 

503 385 959. 

13.  Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła.  

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

 


