
2 września 
XXII Niedziela Zwykła 

 
 Dzisiaj 

• Spotkanie Żywego Różańca o godz. 16.00 
• Adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I niedzieli miesiąca o godz. 17.30 
• Zbiórka do puszek na obiady dla dzieci z naszych szkół 

 W  N A J B L I Ż S Z Y M  T Y G O D N I U :  

• Jutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Zapraszamy wszystkie dzieci i ich rodziców na Msze 
św. na godz. 8.30 w intencji dobrze przeżytego czasu nauki, który rozpoczynamy po wakacjach 

• W poniedziałkowy wieczór zapraszamy na dodatkową Msze św. o godz. 19.00 a po niej wieczór 
uwielbienia. Czas wspólnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem poprzez muzykę i 
śpiew. Jak zawsze można na Msze św. przynieść swoje intencje i złożyć je do skrzynki. Można 
też skorzystać z posługi modlitwą wstawienniczą. 

• Pierwszy czwartek miesiąca – o godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa 
w intencji powołań kapłańskich. 

• Pierwszy piątek miesiąca – Msze św. o godz. 7.00, 17.00 dla dzieci i 18.00. Koronka do Bożego 
Miłosierdzia i wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 15.00. Spowiedź od godz. 16.00 i 
na Mszach św. 

 
 KANCELARIA PARAFIALNA wraca do stałego porządku. Godziny otwarcia na drzwiach 

kancelarii i stronie internetowej parafii. 
 W przyszłą niedzielę na Msze o godz. 11.30 zapraszamy wszystkie dzieci rozpoczynające 

przygodę ze szkołą. Po Mszy poświęcimy wszystkie tornistry i przybory szkolne. 
 Organizujemy jednodniową pielgrzymkę parafialną do Loretto w dniu 9 września. Koszt 40 

złotych. Jest ona połączona z odpustem i poświęceniem nowego kościoła przy sanktuarium. Są 
jeszcze wolne miejsca. Wyjeżdżamy sprzed kościoła o godz. 9.00. Można się zapisywać w 
zakrystii i kancelarii 

 Organizujemy 2. dniową pielgrzymkę parafialną do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu 
TERMIN:  22-23.09.2018 Cena 240 ZŁ Wyjazd autokarem sprzed kościoła o 7.00 w sobotę. W 
programie:  

Nawiedzenie Sanktuarium św. Józefa – konferencja i Msza św. dla pielgrzymów, zwiedzanie 
bazyliki i skarbca.  A także zwiedzanie z przewodnikiem miasta Kalisza oraz Rezerwatu 
Archeologicznego na Zawodziu. W drodze powrotnej do Otwocka obiad i zwiedzanie miasta 
Warty oraz kościoła parafialnego najmniejszej parafii w Polsce w Siedlątkowie. Powrót do 
Otwocka w niedzielę ok. 20.00. 

Dokładny program w gablotach  
Zapisy i wpisowe 40 pln w zakrystii lub kancelarii 

Po wakacyjnej przerwie, swoją działalność wznawia nasz chór parafialny Cantores Regine 
Poloniae. Serdecznie zapraszamy dotychczasowych chórzystów, a także nowe osoby chcące 
zasilić szeregi naszego chóru. Pierwsza powakacyjna próba w piątek 7 września o godz. 19.00 w 
sali św. Cecylii na I p., wejście od ulicy Czerskiej. 

 Schola dziecięca zaprasza wszystkie dzieci od klasy 3 na próby po wakacjach. Pierwsza w 
najbliższy czwartek o godz. 16.30 

 Od przyszłej niedzieli w naszym kościele rozpoczyna się IV Otwocki Festiwal Organowy, 
potrwa on do 30 września. Będzie to cykl czterech koncertów niedzielnych po Mszy św. 
wieczornej, początek ok. godz. 19.00. Zabrzmią utwory najsławniejszych kompozytorów 
polskich i zagranicznych muzyki organowej. Serdecznie zapraszamy. 

 Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, szczególnie tygodnika IDZIEMY! 

 W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy ś.p. Lidie Chodoń. 
Wieczny odpoczynek… 
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