Ogłoszenia parafialne
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• Pozdrawiamy i witamy gości, którzy przebywają na terenie naszej parafii. Życzymy udanego
wypoczynku oraz opieki patrona Św. Andrzeja Boboli. Zapraszamy do udziału w Mszach św. w ciągu
tygodnia o godz. 9:00 lub 18.00. Zachęcamy do nawiedzenia zabytkowej kaplicy, w której trwa
adoracja Najświętszego Sakramentu w dni powszednie od 9.30 do 17.30 i w Niedziele od 12.00 do
17.30.
• Rocznicę Powstania Warszawskiego pragniemy uczcimy muzyką polską i dedykowaną Polsce. Jutro
o godz. 19.00 w ramach wieczorów muzycznych w naszym kościele kolejny koncert. Wykonawcy:
Katarzyna Bąkowska - skrzypce i Franciszek Jasionowski - fortepian. Prowadzenie Anna Sawicka.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.
• W pierwszy piątek miesiąca w święto Przemienienia Pańskiego okazja do spowiedzi i Komunii
Świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Kapłani odwiedzą chorych z posługą
sakramentalną. Po Mszy Świętej wieczornej szczególnie zapraszamy na adoracjęNajświętszego
Sakramentu połączoną z uwielbieniem przygotowanym przez naszych muzyków. Spowiedź od godz.
17.30 do 19.30.
• W pierwszą sobotę zapraszamy czcicieli Niepokalanego Serca NMP i Wspólnotę Żywego
Różańca na Mszę św. o godz. 9.00 i różaniec.
• Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pracują dla dobra parafii. Dziękujemy także za
wsparcie materialne i modlitewnie. Przed tygodniem zebraliśmy na rzecz powodzian 1820 zł. Za
tydzień przypada druga niedziela miesiąca - taca będzie przeznaczona na cele inwestycyjne,
które chcemy zrealizować jesienią, będzie to ostatni etap modernizacji oświetlenie w naszym
kościele.
• Pragniemy zaprosić wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w Akcję Caritas „Tornister pełen
uśmiechów”. Wszystkie osoby chętne do wypełnienia plecaków przyborami szkolnymi zachęcamy, by
odebrać je w zakrystii, wypełnić je przyborami szkolnymi i odnieść je do parafii. Otrzymaliśmy 15
tornistrów. Można także złożyć ofiarę do puszki przy wyjściu z kościoła. Zebrane środki przekażmy
na konto Caritas. W tym roku akcja ta wspiera dzieci z Ukrainy.
• Do nabycia prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny. Zachęcamy do zabrania kolejnego numeru
parafialnego biuletynu „Barka”.
• Po Mszy św. o godz. 10.30 i 12.00 zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenki
• Na zakończenie pomódlmy się za wszystkie ofiary Powstania Warszawskiego, zmarłych parafian
i budowniczych, dobrodziejów naszego Kościoła i z naszych rodzin: Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie…

