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1. Nieszpory dziś o godz. 1815. 

2. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego przypada w środę. Pamiętajmy w 

naszych modlitwach o tych, którzy dla Ojczyzny złożyli ofiarę swojego życia. 

3. W sierpniu  nie będzie Mszy św. w dni powszednie rano o godz. 700 oraz w piątki o 

godz. 1500. 

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Bractwo Adoracyjne w piątek na Mszy św. o godz. 1900. Po Mszy św. 

       spotkanie koordynatorów. 

5. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas wszystkich 

Mszy św. i po południu od godz. 1700. 

6. Z racji pierwszej soboty miesiąca nabożeństwo czuwania z Maryją po Mszy św. o 

godz. 1900 do Apelu Jasnogórskiego o godz. 2100. 

7. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 

zaprasza do udziału w 27. Pieszej Pielgrzymce Niepełnosprawnych z Warszawy na 

Jasną Górę w dniach 5 – 15 sierpnia br. Pielgrzymka rozpocznie się w niedzielę, 5 

sierpnia, Mszą św. o godz. 600. Zapisy na pielgrzymkę przyjmowane będą w dniach 1 – 5 

sierpnia. W związku z rozpoczęciem pielgrzymki pierwsza Msza św. w niedzielę, 5 

sierpnia, zostanie odprawiona pół godziny wcześniej o godz. 600. 

8. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując 

deklarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach 

modlitwy adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem 

wdzięczności i dziękczynienia za Jubileusz 30-lecia wieczystej, całodobowej adoracji 

Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić do 

zakrystii, bądź pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele. 

9. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

10. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Osoby zainteresowane zapraszamy 

do zakrystii. 

11. Wszystkim, którzy złożyli ofiary na nowe schody do kościoła bardzo serdecznie 

dziękujemy. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na pokrycie kosztów 

związanych z tą inwestycją.  



12. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” rozprowadzają 

dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 

13. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Adama Jurczaka i 

Lubomirę Kudlińską. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.  

Wieczny odpoczynek ..... 

 


