
Ogłoszenia parafialne – 26 czerwca 2022 r. 

13 niedziela zwykła 

1. Nabożeństwa czerwcowe:  

 W niedzielę o godz. 17.30     

 W dni powszednie po mszy wieczornej  

2. W środę uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. o godz. 7 i 18. Taca na 

konserwację Bazyliki św. Piotra na Watykanie. 

3. W pierwszy czwartek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów 

po mszy św. porannej. 

4. W 1 piątek miesiąca spowiedź od godz. 17.00. 

5. W 1 sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające po mszy św. wieczornej. 

6. Od piątku 1 lipca na czas wakacji Msze św. w dni powszednie będą o godz. 18.00, a w 

niedziele o godz. 7, 9, 11 i 18. 

7. Kandydaci do bierzmowania ROK (1) oddają indeksy w zakrystii do końca czerwca. Brak 

zwrotu indeksu oznacza rezygnację z dalszego przygotowania. 

8.  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. 

9.  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. 

10.  Zakończył się rok szkolny. Wszystkim, którzy rozpoczęli wakacje życzymy udanego 

wypoczynku. 

11.  W związku z wyjazdami wakacyjnymi za tydzień po każdej Mszy św. będzie poświęcenie 

pojazdów. 

12.  Za tydzień wyruszy z naszej parafii pielgrzymka do sanktuarium Andrzeja Boboli w 

Strachocinie. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zgłoszenia przyjmuje pan Marek Kroczek 

pod nr tel. 503-385-959. 

13.  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

14.  Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła.  

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

zapowiedzi przedślubne: 

Adrian Kapciak, kawaler z Radomia i Ewa Janduła, panna z parafii tutejszej – zapowiedź 2 

 


