
Ogłoszenia parafialne – 28 sierpnia 2022 r. 

22 niedziela zwykła 

 

1. Dzisiaj w Latowiczu odbędą się DOŻYNKI DIECEZJALNO-GMINNO-PARAFIALNE. Zapraszają: Biskup 

Diecezji Warszawsko-Praskiej – J.E. Romuald Kamiński, Wójt Gminy Latowicz – Bogdan Świątek-

Górski oraz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy – ks. Bogusław Wnuk. 

Szczegółowy program w gablocie. 

2. Kończymy wakacje. Od czwartku Msze święte w dni powszednie o godz. 7.00 i 18.00.  

Od września Msze św. w niedzielę będą o godz. 7.00, 9.00, 11.00, 12.15 i 18.00. 

3. We czwartek 1 września: 

- o godz. 8.00 Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego. Zapraszamy Dyrekcję, nauczycieli, 

uczniów, pracowników szkoły, rodziców oraz służbę liturgiczną. 

- o godz. 18.00 Msza św. w intencji o powołania kapłańskie i zakonne z racji 1 czwartku miesiąca. 

Pomodlimy się również w intencji żywych i poległych obrońców Ojczyzny w 83 rocznicę wybuchu II 

Wojny Światowej: 

- wypada wywiesić flagi narodowe 

4. W 1 piątek miesiąca spowiedź o godz. 7.00 i 17.00. Prosimy uczniów, aby tę spowiedź potraktowali 

jako spowiedź na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 

5. Pierwsze po wakacjach spotkanie Oazy w piątek o godz. 19.00. Zapraszamy również nowe osoby od 

klasy 7 wzwyż.  

6. W sobotę 4 września o godz. 9.00 pierwsza po wakacjach zbiórka ministrantów. Kandydatów na 

ministrantów zapraszamy na zbiórkę o godz. 10.00. 

7. Z racji 1 soboty miesiąca po Mszy św. wieczornej nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu 

Sercu Najświętszej Maryi Panny. 

8. Za tydzień poświęcenie przyborów szkolnych na Mszy św. o godz. 12.15. 

9. Za tydzień z racji 1 niedzieli miesiąca nabożeństwo i procesja wokół kościoła o godz. 17.30. 

10. Za tydzień zbiórka do puszek na Katolicki Ośrodek Adopcyjny.  

11. Za tydzień 4 września w Radzyminie w parafii pod wezwaniem św. Jana Pawła II odbędzie się 

Diecezjalne Spotkanie Rodzin oraz uroczyste zakończenie Roku Rodziny Amoris Laetitia. Będzie 

wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i rodziców. Serdecznie zapraszamy od godz. 14.00 do 19.00. 

12. Akcja Katolicka organizuje pielgrzymkę na Cypr w październiku tego roku. Szczegóły w gablocie. 

13. W tym tygodniu o posprzątanie kaplicy prosimy mieszkańców ul. Tadeusza i Podkomorzego, a w 

przyszłym tygodniu ul. Kosynierów 10. 

14. Za ofiary na budowę kościoła dziękujemy mieszkańcom ul. Rodziewiczówny i Jasnej. 

15. Zachęcamy do czytania tygodników katolickich.  

16. Dziękujemy za dekoracje kwiatowe do kaplicy. 

17. Wszystkim, którzy przebywali na urlopach w naszej parafii życzymy bezpiecznego powrotu z 

wypoczynku. 

18. Dziękujemy za wsparcie finansowe na utrzymanie kościoła: 

nr konta bankowego: 56 8015 0004 0006 2040 2040 0001 

 


