
Ogłoszenia parafialne – 4 września 2022 r. 

23 niedziela zwykła 

1. Dzisiaj poświęcenie przyborów szkolnych na Mszy św. o godz. 11.00 i 12.15. 

2. Dzisiaj z racji 1 niedzieli miesiąca nabożeństwo i procesja wokół kościoła o godz. 17.30. 

3. Dzisiaj zbiórka do puszek na Katolicki Ośrodek Adopcyjny.  

4. Dzisiaj 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. 

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

podanymi w ogłoszeniach. 

6. We czwartek 8 września święto Narodzenia NMP. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. 

7. Pierwsze spotkanie Oazy Dzieci Bożych w piątek o godz. 17.00. Zapraszamy dzieci kl. 4-6. 

8. Spotkania Oazy młodzieżowej w piątki o godz. 18.30. Zapraszamy również nowe osoby od klasy 7. 

9. W sobotę zbiórka ministrantów o godz. 9.00, a nowych kandydatów na ministrantów zapraszamy 

na zbiórkę o godz. 10.00. 

10.  Za tydzień Msza św. i spotkanie organizacyjne przed 1 Komunią świętą dla rodziców i dzieci klas 3. 

11. Terminy 1 Komunii świętej w tym roku szkolnym: 

- klasa 3a – 13 maja 2023r. godz. 10.00 

- klasa 3b – 13 maja 2023r. godz. 12.00 

- klasa 3c – 20 maja 2023r. godz. 10.00 

- klasa 3d – 20 maja 2023r. godz. 12.00 

12.  Za tydzień taca na Seminarium Duchowne w Warszawie. 

13.  Za tydzień Msza święta o godz. 18.00 w intencji o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla 

rodzin Apostolatu Kapliczka z okazji 4 rocznicy powstania wspólnoty. Zapraszamy do wspólnej 

modlitwy wszystkie rodziny przyjmujące Kapliczkę. Po mszy świętej będzie spotkanie integracyjne.  

14.  W związku z postanowieniami zakończonego Synodu młodych diecezji warszawsko-praskiej 

przygotowanie do sakramentu bierzmowania będzie rozpoczynało się w pierwszej klasie szkoły 

ponadpodstawowej i trwało minimum 12 miesięcy. W związku z powyższym zapisy kolejnych 

kandydatów rozpoczniemy najwcześniej w czerwcu przyszłego roku. 

15.  Spotkania kandydatów do bierzmowania rok 2 będą we wrześniu w formie rozmowy 

indywidualnej umawianej telefonicznie przez messenger oraz spotkanie wspólne w niedzielę 25 

września po mszy wieczornej. Indeksy kandydaci będą odbierali podczas rozmowy indywidualnej. 

16.  Zapraszamy wszystkich, którzy pragną śpiewać, do naszego chóru parafialnego. Nie ma ograniczeń 

wiekowych. Nie jest wymagana znajomość nut. Próby odbywają się w naszej kaplicy. Bliższe 

informacje można uzyskać u organisty po każdej Mszy świętej.  

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

18. Pewnej osobie z osiedla ul. Tadeusza dziękujemy za piękne posprzątanie kaplicy. W tym tygodniu 

prosimy o to mieszkańców ul. Kosynierów 10, a w przyszłym tygodniu z ul. Szkolnej nr parzyste od 

Piłsudskiego do Gorzowskiej. 

19. Zachęcamy do czytania tygodników katolickich.  

20. W miarę możliwości prosimy o wsparcie finansowe na utrzymanie kościoła: 

nr konta bankowego: 56 8015 0004 0006 2040 2040 0001 


