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1. Dziś w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie o godz. 12.00 dokona się  

beatyfikacja Sług Bożych: Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety 

Róży Czackiej. Uroczystość będzie transmitowana przez Telewizję Polską.  

Wstawiennictwu nowych błogosławionych polecajmy naszą Ojczyznę, nasze  

rodziny i nas samych. 

 

2. Jak zapowiadaliśmy w dzisiejszą niedzielę przeżywamy Dzień Solidarności z 

Afagańczykami, prosimy Boga o pokój w Afganistanie, a po Mszy Św. przeprowa-

dzamy zbiórkę ofiar do puszek na rzecz poszkodowanych.  

 

3. W poniedziałek 13 września po Mszy Św. wieczornej odprawimy Nabożeństwo  

Fatimskie, które nawiązuje do objawień Matki Bożej w Fatimie. Nabożeństwa mają 

charakter wynagradzający i są odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy  

różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Serdecznie zapraszamy. 

 

4. We wtorek, 14 września, obchodzimy 7 rocznicę ustanowienia naszego 

kościoła jako Sanktuarium. W tym dniu w liturgii Kościoła przeżywamy Święto 

Podwyższenia Krzyża Świętego. Zapraszamy na Mszę Św. z kazaniem na godz. 

18.00, podczas której będzie miała miejsce adoracja krzyża tak jak w Wielki 

Piątek. W piątek obchodzimy święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu, 

natomiast w sobotę święto św. Stanisława Kostki, zakonnika i patrona Polski, 

dzieci i młodzieży. 

 

5. W ubiegłą niedzielę obchodziliśmy jubileusz 25-lecia powstania naszej parafii.  

Ks. Bp zainaugurował całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu w naszej 

świątyni. Pragniemy poinformować, że adoracja będzie odbywała się do poniedziałku 

do piątku w godz. od 7.30 do 18.00. 

 



6. Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich we wrześniu wyjątkowo odbędzie 

się w czwartą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00. 

 

7. Pragniemy poinformować, że przyjmujemy już intencje mszalne na rok 2022.  

 

8. W miesiącu wrześniu zapisujemy chętnych chłopców na kandydatów na 

ministrantów oraz dziewczynki do scholi parafialnej. Prosimy rodziców, aby zachęcili 

swoich synów i córki do tej zaszczytnej służby. Zapisy w zakrystii po Mszach Świętych. 

 

9. Zachęcamy także do udziału w grupach parafialnych, które spotykają się w 

naszej parafii tzn. Grupa modlitewna Wieczernik w poniedziałek o godz. 19.00, 

Chór Largo w środę o godz. 17.30, Żywy Różaniec w pierwszą sobotę miesiąca po 

Mszy Św. wieczornej i różańcu, FZŚ w trzecią niedzielę miesiąca po Mszy Św. 

wieczornej oraz Rycerstwo Niepokalanej w pierwszy wtorek miesiąca. 

 

10. W ostatnim tygodniu odszedł do Pana śp. Michał Bątkowski lat 72.  

Wieczny odpoczynek... 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


