Ogłoszenia parafialne – 12 czerwca 2022 r.
Najświętszej Trójcy, uroczystość
1. Przeżywamy dzisiaj uroczystość Najświętszej Trójcy. Kończy się okres przyjmowania komunii
świętej wielkanocnej. Prosimy pamiętać o wypełnieniu obowiązku chrześcijańskiego.
2. Dzisiaj oraz za tydzień będzie Msza św. o godz. 12.15.
3. Dzisiaj spotkanie kandydatów do bierzmowania ROK (1) PIERWSZY o godz. 19.00.
4. Dzisiaj Szkoła modlitwy o godz. 19.00 na plebanii.
5. Próba sypania kwiatów przed uroczystością Bożego Ciała we środę o godz. 18.45.
Zapraszamy bielanki, dziewczynki pierwszokomunijne z klas 3 oraz klas 4 przeżywających
rocznicę Pierwszej Komunii świętej a także wszystkie inne chętne osoby.
6. W środę o godz. 19.00 odprawa dla ministrantów i lektorów przed uroczystością Bożego Ciała.
7. Nabożeństwa czerwcowe:
 W niedzielę o godz. 17.30
 W dni powszednie po mszy wieczornej
 We czwartek w czasie procesji Bożego Ciała
8. Za tydzień zbiórka do puszek na stypendia naukowe dla księży pracujących za granicą.
9. We czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało. 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 i rocznicowe 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. Za pobożny udział w procesji można uzyskać odpust zupełny. Ołtarze będą
zbudowane i dekorowane przy posesji:
 Zieleniecka 35
Warszawska 4
Szkolna 58 przy kościele
10. W Oktawie Bożego Ciała po mszy św. wieczornej nabożeństwo i procesja eucharystyczna.
11. Zapraszamy na diecezjalne pielgrzymki:
 Warszawsko-Praska Pielgrzymka Piesza (znana jako Pielgrzymka Rodzin), odbywająca
się w terminie od 5 do14 sierpnia oraz
 Praska Pielgrzymka Piesza (znana jako Pielgrzymka Pomocników Maryi Matki
Kościoła), trwająca od 16 do 26 sierpnia.
12. W lipcu 2023 r. w Portugalii odbędą się kolejne Światowe Dni Młodzieży. Zapraszamy osoby
w wieku 16-30 lat do przygotowania się i wyjazdu na to wydarzenie. Zgłoszenia chętnych
przyjmuje ks. Robert.
13. Dziękujemy rodzicom i kandydatom do bierzmowania za posprzątanie kaplicy. O porządek
w kaplicy w tym tygodniu prosimy wiernych z ul. Płockiej i Różanej, a w przyszłym tygodniu z
ul. Kosynierów 6.
14. W sobotę 18 czerwca zapraszamy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej na Jasną
Górę. Koszt: 80 zł. Wyjazd o godzinie 6.00 sprzed Domu Katolickiego /aleja Marszałka Józefa
Piłsudskiego 93/. Zapisy u pana Marka Kroczka pod nr tel. 503 385 959.

15. Również 18 czerwca zapraszamy na pielgrzymkę Rodzinnych Róż Różańcowych do
miejscowości Dębę Wielkie. Wyjazd autokarem. Koszt 30 zł. Zapisy w zakrystii.
16. W dniach 3 - 5 lipca zapraszamy na pielgrzymkę do sanktuarium św. Andrzeja Boboli w
Strachocinie, miejsca jego urodzin. Nawiedzimy także sanktuarium św. Antoniego
Padewskiego w Radecznicy, Miejsce Piastowe; Komańczę – miejsce uwięzienia bł. Prymasa
Stefana Wyszyńskiego, Opactwo Sióstr Benedyktynek w Przemyślu, Kalwarię Pacławską z
relikwiami Sługi Bożego Wenantego Katarzyńca oraz 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 pan Marek Kroczek pod nr tel. 503385-959.
17. Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła.
nr. konta bankowego : 56 8015 0004 0006 2040 2040 0001
zapowiedzi przedślubne:
Łukasz Wnuk, kawaler z parafii tutejszej i Zuzanna Marczuk, panna z parafii w Zielonce – zapowiedź 1

