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 Dziś trzecia niedziela miesiąca, naszym zwyczajem po Mszy św. zbieramy ofiary 

na potrzebujących. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Złożone pieniądze 

posłużą m.in. na pomoc w zakupie przyborów szkolnych dla biedniejszych dzieci. 

 Również w dniu dzisiejszym podczas Mszy o godz. 12.30 w naszą modlitwę włączy 

się śpiewem chór z Nieporętu, w skład którego wchodzą także nasi parafianie. 

 Zapraszamy chętnych do udziału w jednodniowej pielgrzymce autokarowej do 

Zabawy, miejsca życia i męczeńskiej śmierci naszej patronki Bł. Karoliny 

Kózkówny, w sobotę 10 września. Zapisy u p. Basi Jankojć.   

 W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy: 

o W poniedziałek Najświętszej Maryi Panny, Królowej 
o W środę   Św. Bartłomieja 

o W piątek   Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 
o W sobotę  Św. Moniki 

 Jednocześnie informujemy, że w najbliższy piątek, ze względu na przypadającą  

w tym dniu Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, można 

spożywać pokarmy mięsne.  

 Również w piątek zapraszamy na Msze św. o godz. 17.00 a w szczególności  

o godz. 18.30, zamówioną przez pielgrzymów z naszej parafii, którzy niedawno 

nawiedzili Jasną Górę i pragną modlić się za całą naszą parafię. Po tej Mszy 

Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00.  

 Przy okazji pielgrzymki naszych parafian na Jasną Górę, składamy serdeczne Bóg 

zapłać za dar serca jaki złożyli dla naszego kościoła, w postaci nowego obrusu na 

ołtarz. Dziękujemy. 

 Powoli kończą się wakacje, zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do 

skorzystania ze spowiedzi świętej, aby z czystym sercem móc rozpocząć zbliżający 

się nowy rok szkolny. Możliwość spowiedzi w piątek od godz. 19.15 do 20.00. 

 Są jeszcze wolne intencje mszalne, choćby w tym tygodniu. Od soboty 3-ego 

września będziemy z księdzem Robertem przyjmować intencje na nowy rok 2017. 

 Dziękujemy Państwu Mirosławowi i Annie Miller oraz dwom innym rodzinom  

z działek za miłe darowizny na upiększenie ołtarza w Ryni.  

 Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.  

 Po Mszy św. zapraszamy dzieci po indywidualne błogosławieństwo oraz lizaki. 

 Ogłoszenie grzecznościowe – Przedszkole Smyka Podróżnika w Nieporęcie 

zaprasza dzieci wraz z rodzinami na Piknik Rodzinny, który odbędzie się przy ulicy 

Zegrzyńskiej 8d w najbliższą sobotę 27 sierpnia od godziny 12.00  do 15.00. 


