
9 września - XXIII Niedziela Zwykła 
 
 

 Dziś: 

 na Msze o godz. 11.30 zapraszamy wszystkie dzieci rozpoczynające przygodę ze 
szkołą. Po Mszy poświęcimy wszystkie tornistry i przybory szkolne. 

 rozpoczyna się IV Otwocki Festiwal Organowy, potrwa do 30 września, ok. godz. 19 
pierwszy z koncertów organowych. Dzisiejszym Wykonawcą będzie Emanuel 
Bączkowski – organista z Kościoła Środowisk Twórczych w Warszawie. Serdecznie 
zapraszamy 

 Ks. Proboszcz od środy do soboty jedzie na Litwę do zespołu muzyczno-tanecznego 
„Turgielanki” i zwraca się z prośbą o udzielenie im wsparcia w pracach 
remontowych domu prób, dlatego ogłaszamy zbiórkę do puszek po Mszach 
Świętych 

 
 

 Zapraszamy: 

 lektorów i tych którzy dawniej posługiwali w naszej wspólnocie, teraz mają już 
swoje rodziny a chcieli by pomóc w prowadzeniu ministrantów na spotkanie z ks. 
Proboszczem i ks. Piotrem w celu omówienia pracy Służby Liturgicznej na nowy rok 
szkolny. Początek spotkania o godz. 20 w czwartek na plebanii 

 ministrantów na pierwsze powakacyjne spotkanie w sobotę o godz. 9 
 
 

  W piątek obchodzić będziemy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
 

. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK z Karczewa organizuje akcję poboru krwi w 

sobotę 15 września w godz. 10 – 14 w Urzędzie Miejskim w Karczewie 
 

 Organizujemy 2 dniową pielgrzymkę parafialną do Sanktuarium Świętego Józefa w 
Kaliszu TERMIN:  22-23.09.2018 Cena 240 ZŁ Wyjazd autokarem sprzed kościoła o 6.30 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 

 
 

 

 Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, szczególnie tygodnika IDZIEMY! 

 W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy + Mirosławę 
Zdzisławę Karpińską i Krystynę Bogumiłę Tywonek Wieczny odpoczynek… 

 
 


