XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
– 7 października 2018 r. –
Parafia bł. Władysława z Gielniowa
w Warszawie

1.

Msza św. za wstawiennictwem św. Joanny Molli w intencji matek pragnących
i oczekujących potomstwa oraz wszystkich rodzin w Parafii, dziś o godz. 13:15.

2.



Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe:
dla dorosłych w dni powszednie o godz. 18.30, w soboty i niedziele o godz. 17.30.
dla dzieci w poniedziałki i czwartki o godz. 17.30.
W pozostałe dni dzieci zapraszamy na nabożeństwa różańcowe dla dorosłych.

3.

Informujemy, że przy naszej parafii powstaje schola liturgiczna, która będzie
śpiewać na niedzielnej Mszy św. o godz. 12.00 w nurcie liturgii dominikańskiej
(i nie tylko). Zapraszamy osoby, które już kiedyś śpiewały w scholi, jak i te, które
nie mają jeszcze doświadczenia. Próby odbywać się będą w poniedziałki o godz.
20.00 w sali nr 1 (budynek parafialny B, na parterze). Pierwsza próba jutro, 8. 10..
Dodatkowe informacje u ks. Grzegorza.

4.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną napełniać swe serca mądrością
na „FiloPiątki”. Spotkania w sali św. Barbary, w piątki o godz. 19:30.
Szczegóły na plakatach.

5.

W przyszłą sobotę małżeństwa ze wspólnoty Domowego Kościoła zapraszają
na pieszą PIELGRZYMKĘ RODZIN do Sanktuarium Matki Bożej
Tęskniącej w Powsinie. Jej intencją będzie modlitwa o uświęcenie małżeństw i
rodzin w naszej parafii i Ojczyźnie. Zaczynamy o godz. 9:00 adoracją
Najświętszego Sakramentu w kościele. Przewidywane zakończenie ok. 13:30.

6.

W sobotę 13 października odbędzie się także organizowany Różańcowy Rajd
Pamięci „Wdzięczni Ojcom” organizowany przez Akcję Katolicką Dekanatu
Ursynowskiego. Rajd rozpoczyna się w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego o
godz. 8.30. W naszym kościele III tajemnica Różańca o godz. 10.00. Zakończenie
Rajdu w Świątyni Opatrzności Bożej.

7.

W tę sobotę nabożeństwo różańcowe połączone z ostatnim w tym roku
różańcem fatimskim.

8.

Msza św. w intencji Ojczyzny za wstawiennictwem Patrona parafii i z prośbą
o dar Jego kanonizacji zostanie odprawiona w przyszłą niedzielę o godz. 9.00.

9.

Spotkanie wspólnoty Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus odbędzie się
w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.30 w sali katechetycznej w budynku
B.

10. Studentki i Studentów zapraszamy na spotkania Wspólnoty Akademickiej, które
w naszej parafii odbywają się w poniedziałki. Ich początkiem jest Msza Święta o
godz. 19:00. Po Eucharystii młodzież akademicka spotyka się w salce studenckiej
w szkolnym budynku parafialnym B na 4 piętrze. Za tydzień, w poniedziałek
15.10, Wspólnota Akademicka zaprasza na Mszę Św. w języku łacińskim. Więcej
informacji o spotkaniach oraz kontakt mailowy ze wspólnotą na parafialnej stronie,
w zakładce "Wspólnota Akademicka".

11. Od października konferencje przed chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych
z naszej parafii będą się odbywać w II i IV sobotę miesiąca o godz. 19.00 w kościele.
12. Od przyszłej niedzieli będziemy przyjmować na wypominki roczne oraz na
wypominki jednorazowe na dzień 2 listopada. Na stoliku obok kiosku są wyłożone
kartki, na których prosimy wymienić czytelnie – najlepiej drukowanymi literami –
zmarłych z rodzin. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
13. Po wakacjach wznawiamy spotkania oazowej wspólnoty Dzieci Bożych, na które
zaprasza młodzież Ruchu Światło-Życie. Jest to propozycja dla naszych
najmłodszych parafian - dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej. Spotkania mają
różnorodną formę, m.in. kreatywne zabawy z rozważaniem Pisma Świętego,
szkoła walki na miecze, wspólne gry i zagadki biblijne, zabawy przy muzyce,
a wszystko to w chrześcijańskim duchu i w obecności chrześcijańskiej młodzieży.
Wszystkich chętnych rodziców wraz z dziećmi, zapraszamy na spotkanie
organizacyjne w następną niedzielę, 14 października, do salki oazowej po Mszy
Świętej o godz. 10:30.
14. Wszystkim parafianom i przyjaciołom naszego kościoła, którzy w tym tygodniu
będą obchodzić swoje imieniny bądź urodziny, składamy najlepsze życzenia
i zapewniamy o naszej modlitwie, polecając ich opiece Patrona parafii.

