
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 27.10.2019 

1. Dzisiaj po Mszach Św. o godz. 8.00, 9.30 i 11.00 kiermasz ciast. Dochód 

przeznaczony dla dzieci z Oratorium 

2. Zapraszamy do kawiarenki parafialnej w każdą niedzielę w godz. 9.00-13.00 

3. Jutro w sali św. Alfonsa o godz. 19.15 katecheza przygotowująca dorosłych 

do sakramentu bierzmowania, a o godz. 20.00 kurs przedmałżeński 

4. Ostatni tydzień października kończy nabożeństwa różańcowe. Zapraszamy do 

czwartku włącznie o godz. 17.45 (w środę połączone z Nowenną o godz. 18.00) 

5. Zapraszamy w najbliższym tygodniu na spotkania i nabożeństwa: 

- dzisiaj spotkanie DA KLEMENS o godz. 21.00 w Kawiarence 

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

- w sobotę po Mszy Św. o godz. 8.30 adoracja Najświętszego Sakramentu z 

nabożeństwem wynagradzającym Matce Bożej, a po niej zmiana tajemnic 

Żywego Różańca 

6. W środę 30 października zapraszamy na Mszę Św. z procesją z relikwiami 

świętych o godz. 18.30. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec lub kolorowych 

lampionów 

7. W piątek 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w 

naszym kościele będą odprawione według porządku niedzielnego z wyjątkiem 

Mszy św. o godz. 20.00. Natomiast Msza Św. na cmentarzu wolskim o godz. 

13.00, a po niej procesja z modlitwami za zmarłych. Przypominamy, że tego 

dnia uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe i nie obowiązuje 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

8. W uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny przy nawiedzeniu 

kościoła lub cmentarza można uzyskać odpust zupełny. Odpust za zmarłych 

można uzyskać raz dziennie również przy nawiedzeniu cmentarza w kolejne dni 

do 8 listopada włącznie 

9. W sobotę 2 listopada przypada Dzień Zaduszny. Tego dnia Msze św. o godz. 

6.30, 7.30, 8.30 i 18.30. Na wieczorną Mszę św. zapraszamy rodziny 

zmarłych, których w minionym roku odprowadziliśmy na miejsce 

wiecznego spoczynku. Rodziny zmarłych prosimy, aby przyniosły ze sobą 

znicze. Ponadto zapraszamy na Nieszpory za zmarłych o godz. 18.00. Podczas 

tej modlitwy będziemy polecać Bogu zmarłych Redemptorystów 

spoczywających na wolskim cmentarzu, zmarłych w minionym roku 

Redemptorystów oraz ich krewnych oraz wszystkich dobroczyńców naszego 

Domu Zakonnego 

10. Zbliża się miesiąc listopad, w którym naszą pamięcią modlitewną otaczamy 

zmarłych. Zachęcamy do włączenia ich w nabożeństwo wypominkowe. Karty 

na wypominki są wyłożone przy wyjściu z kościoła. Wypełnione karty 

(drukowanymi literami i w pierwszym przypadku) 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. Nabożeństwo wypominkowe odprawiane będzie codziennie (oprócz 

środy) w dniach 3-22 listopada o godz. 18.00 

11. W najbliższym tygodniu kancelaria parafialna czynna będzie od wtorku do 

czwartku w godz. 9.00-11.00 i 16.30-18.30 

12. W przyszłą niedzielę Msza Św. dla singli o godz. 18.30, a po niej spotkanie w 

Oratorium 



13. Dziękujemy za złożone ofiary na misje redemptorystowskie. Zebraliśmy 

2520 zł 

14. 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 

15. 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 

16. 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 

 


