
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 3.11.2019 

1. Dzisiaj Msza Św. dla singli o godz. 18.30, a po niej spotkanie w Oratorium 

2. Listopad zachęca nas do modlitwy za zmarłych. Jedną z jej form są 

wypominki, które odprawiane są codziennie w dniach 3-22 listopada o godz. 

18.00 (z wyjątkiem środy). Karty na wypominki można znaleźć przy wyjściu  

z kościoła. Wypełnione (drukowanymi literami, prosimy nie odmieniać imion  

i nazwisk) można składać w zakrystii kościoła po każdej Mszy św. w niedzielę, 

a w kancelarii parafialnej w ciągu tygodnia. Ofiary składane przy tej okazji 

będą przeznaczone na ogrzewanie Kościoła 

3. Przypominamy, że do 8 listopada włącznie przy nawiedzeniu cmentarza 

możemy raz dziennie uzyskać odpust zupełny za zmarłych 

4. Zapraszamy w najbliższym tygodniu na spotkania i nabożeństwa: 

- dzisiaj spotkanie DA KLEMENS o godz. 21.00 w Kawiarence 

- jutro spotkanie lektorów świeckich o godz. 19.15 w sali św. Alfonsa 

- we wtorek spotkanie parafialnego wolontariatu o godz. 19.15 w sali o. 

Łubieńskiego 

- w środę Nieustanna Nowenna do MBNP o godz. 8.30 i 18.00 

- w czwartek spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza o godz. 19.15 w sali św. 

Alfonsa 

- w piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00, a spotkanie kręgu biblijnego 

o godz. 19.15 w sali o. Łubieńskiego 

Jednocześnie informujemy, że spotkanie formacyjne dla młodzieży 

przygotowującej się do sakramentu bierzmowania wyjątkowo będzie we 

wtorek 12 listopada o godz. 19.15 w sali o. Łubieńskiego, a nie jak wcześniej 

było planowane na poniedziałek 18 listopada 

5. We wtorek 5 listopada bezpłatne konsultacje prawnicze w godz. 18.00-19.00 

w sali św. Klemensa 

6. W piątek i sobotę odwiedzimy chorych z Komunią Świętą od godz. 9.00 

(chorzy zostali powiadomieni podczas październikowej wizyty) 

7. Przypominamy, że są już przyjmowane intencje mszalne na 2020 rok  

w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Jednocześnie informujemy, że z dniem  

1 stycznia 2020 r. ulega zmianie układ niedzielnych Mszy Św. Pierwsza Msza 

Św. rozpoczynać się będzie o godz. 8.00, a poprzedzać ją będą Godzinki ku 

czci Niepokalanego Poczęcia NMP o godz. 7.30 

8. Terenowe Biuro Radia Maryja przy naszej parafii organizuje wyjazd do 

Torunia na 28 rocznicę powstania Radia Maryja. Wyjazd w sobotę 7 grudnia 

z parkingu przy naszym kościele. Szczegóły i zapisy w Biurze Radia Maryja 

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej oraz do zaglądnięcia na facebooku 

Parafia Św. Klemensa Hofbauera w Warszawie 

Wszystkim obchodzącym imieniny, urodziny bądź ważne uroczystości składamy 

najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa obfitości łask opieki Matki 

Bożej i życzliwości ludzi 


