
 
 

  
 w naszym kościele o godzinie 930 i 1130 uroczystość I Komunii św. Prośmy Boga, 

aby dzieci, które po raz pierwszy przyjmą Chrystusa w Eucharystii, pozostały Mu 
wierne przez całe życie. Od jutra do piątku włącznie na Mszach św. o godzinie 1800 
dzieci pierwszokomunijne będą miały swój „biały tydzień”; 

 spotkanie kandydatów do Bierzmowania o 1600; 

 zakończenie Misji Świętych przy krzyżu misyjnym, NABOŻEŃSTWO MAJOWE wraz z 
procesją (w ramach nabożeństwa fatimskiego) – wyjątkowo – o 1715. 

 

 W środę – 16 maja – UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, KAPŁANA I MĘCZENNIKA, 
PATRONA POLSKI I METROPOLII WARSZAWSKIEJ. 

 

 Spotkanie Panów z Totus Tuus we czwartek – 17 maja – po Mszy św. wieczornej i 
nabożeństwie majowym. 

 

 Otwoccy wolontariusze wraz z fundacją DKMS (Dynamic Kernel Module Support) 
serdecznie zapraszają na Dzień Dawcy Szpiku, który odbędzie się w piątek 18 maja w 
godzinach od 1300 do 2000 na dworcu kolejowym w Otwocku. Więcej informacji na tablicy 
ogłoszeń oraz stronie internetowej fundacji: www.dkms.pl. 

 

 W sobotę 19 maja – w wigilię Zesłania Ducha Św. – w naszym kościele odbędzie się 
czuwanie modlitewne: początek o godzinie 1900. W trakcie czuwania konferencje na 
temat Duch Św. duszą Kościoła oraz Odkryj swój charyzmat, świadectwa o działaniu Ducha 
Św. w życiu, adoracja Najśw. Sakramentu, modlitwa o wylanie Ducha Św., 
błogosławieństwo z nałożeniem rąk oraz uroczysta Eucharystia o 2200. Zakończenie ok. 
północy. Szczegółowy program na tablicy ogłoszeń. Serdecznie zapraszamy! 

 

 Za tydzień – na Mszy św. o 930 Dzieci 
klas trzecich SP nr 6 – II Grupy – przystąpią po raz pierwszy do Komunii Św. O 1130 
Rocznica I Komunii Św. dzieci ze SP nr 4. Nie będzie Mszy św. o godzinie 1000. 

 

 Nabożeństwa majowe w naszym kościele w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, 
a w niedziele o godzinie 1730. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

 Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, szczególnie tygodnika IDZIEMY! 
 

 W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Irenę Gazda, 
Stanisława Buratyńskiego i Mariannę Jastrzębską. Wieczny odpoczynek… 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Kernel_Module_Support

