Ogłoszenia parafialne
Ogłoszenia Duszpasterskie na XXIV Niedzielę Zwykłą
12 września 2020
Dziękujemy za ofiary na dzisiejszą tacę z przeznaczeniem na prace remontowe w naszym
Sanktuarium. Otrzymaliśmy od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenie
na zewnętrzną iluminację naszego Sanktuarium, ponieważ nasz kościół jest w gminnym rejestrze
zabytków, co dało możliwość zgłoszenia prac budowlanych w Urzędzie Miasta Warszawy.
Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy X Tydzień Wychowania pod hasłem „Budujmy więzi”.
W poniedziałek obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze święte będą odprawiane
jak w dni powszednie.
We wtorek przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.
W środę zapraszamy do modlitwy za przyczyną Patrona Polski, Św. Andrzeja Boboli, połączonej z
oddaniem czci relikwiom Męczennika. W zakrystii przyjmujemy intencje na Msze święte zbiorowe. W
tych wszystkich intencjach zostaną odprawione Msze święte o godz. 9, 12, 17 i 19.
W piątek jest święto św. Stanisława Kostki, Patrona Dzieci i Młodzieży. W naszej Parafii będziemy je
obchodzili w przyszłą niedzielę na Mszy świętej dla Rodzin o godz. 11.30.
W sobotę będzie uroczystość Pierwszej Komunii: o godz. 9 dzieci ze Szkoły z ul. Obrzeżnej (grupa
pierwsza), o godz. 11 dzieci ze Szkoły z ul. Astronautów, a o godz. 13 dzieci ze Szkoły z ul. Obrzeżnej
(grupa druga). Msze święte parafialne w tym dniu do godz. 12 włącznie będą w Dolnym Kościele.
Trwają zapisy młodzieży klas ósmych i pierwszych klas szkół ponadpodstawowych na przygotowanie
do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapisy w zakrystii i w kancelarii parafialnej. Termin do 27
września.
Przypominamy, że ze względu na pandemię koronawirusa w Sanktuarium nadal obowiązuje reżim
sanitarny, a więc konieczność zasłaniania ust i nosa, zachowanie odpowiedniego odstępu od siebie,
za wyjątkiem osób zamieszkujących razem, dezynfekcja rąk – można korzystać z dozownika w
kruchcie Sanktuarium. Zachęcamy też do przyjmowania Komunii świętej na rękę. Osoby pragnące
przyjmować Komunię świętą do ust prosimy, by podchodziły do osoby rozdającej Komunię świętą po
stronie tabernakulum, lub gdy tylko jeden ksiądz rozdaje Komunię, aby podchodziły na końcu.
Papieski Wydział Teologiczny „Collegium Bobolanum” zaprasza na bezpłatne studia licencjackie i
magisterskie teologii i politologii. Zapisy w Sekretariacie Bobolanum albo drogą internetową.
Na stolikach pod chórem jest do naszej dyspozycji prasa katolicka. Polecamy zwłaszcza nowy numer
naszego biuletynu parafialnego „Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli”. Zachęcamy do lektury i
wspierania funduszu prasowego.

