
Ogłoszenia parafialne 26 Niedziela Zwykła 

 

1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.00 będzie poświęcenie różańców dla dzieci klas trzecich.  

2. Spotkanie kandydatów do Bierzmowania rok drugi przygotowania, czyli tzw. „Seniorów” będzie 

dzisiaj po Mszy św. o godz. 18.00 

3. We wtorek rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe. Będą sprawowane w następującym porządku: 

a. W niedziele i dni powszednie o godz. 17.30 

b. Dla dzieci we wtorki i czwartki 

c. Dla młodzieży w środę 

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

następujące warunki: 

- odmówić w sposób ciągły pięć tajemnic różańcowych 

- z modlitwą ustną połączyć rozważanie tajemnic różańcowych 

- przy odmawianiu publicznym zapowiadać tajemnice różańcowe. 

4. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek miesiąca: 

a. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00 

b. Spowiedź o godz. 7.00 i 17.00 

c. Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu sercu 

Pana Jezusa po Mszy św. wieczornej. 

d. Różaniec o godz. 17.30 

5. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny w Pierwszą Sobotę 

miesiąca po Mszy św. wieczornej. 

6. W sobotę planowana jest pielgrzymka do Niepokalanowa. Szczegóły na ulotce. Zapisy w zakrystii. 

7. Za tydzień Msza św. o godz. 12.15. i spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci przygotowujących 

się do Pierwszej Komunii św. z klas drugich. 

8. Do końca września Ks. Robert będzie prowadził zapisy kandydatów do sakramentu Bierzmowania na 

pierwszy rok przygotowania, czyli do tzw. „Juniorów”. Pierwsze spotkanie dla nowych kandydatów 

będzie za tydzień 6 października po Mszy św. o godz. 18.00. Przy zapisie należy pobrać do 

uzupełnienia kartę informacyjną kandydata i przynieść wypełnioną na pierwsze spotkanie. 

9. Za posprzątanie kaplicy dziękujemy wiernym z ul. Braci Briggsów i Fabrycznej. O posprzątanie 

kaplicy w tym tygodniu prosimy wiernych z ul. Płockiej i Różanej, a w przyszłym z ul. Tadeusza i 

Podkomorzego. 

10. Za ofiary na budowę kościoła dziękujemy mieszkańcom ul. Warszawskiej, Szkolnej nr nieparzyste, 

Zielenieckiej, Braci Briggsów i Mazowieckiej. 

11. Caritas Polska prowadzi nabór uczestników do projektu podnoszącego umiejętności społeczne. Do 

projektu mogą zgłaszać się osoby w wieku 15-29 lat (także z niepełnosprawnością ruchową), chcące 

wziąć udział w darmowych warsztatach z umiejętności miękkich, warsztatach kwalifikacyjnych (np. 

instruktora kajakarstwa, animatora czasu wolnego), pragnące rozwinąć swoje kompetencje 

zawodowe podczas stażu wolontaryjnego w działach Caritas Polska, czy pragnące działać na rzecz 

lokalnej społeczności, poprzez projekt społeczny ich własnego pomysłu, na który otrzymają 

dofinansowanie w wysokości 1.600zł. Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby zainteresowane 

wzięciem udziału w Warszawie, zachęcamy do przesłania zgłoszenia na adres: 

power@caritas.org.pl. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Caritas Polska. 

 

 


