
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 14.02.2021 

Metropolita warszawski w związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników 

zgromadzeń religijnych udzielił ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego 

uczestnictwa we Mszy św. osobom przebywającym na terenie archidiecezji warszawskiej. 

W związku z tym zapraszamy do jedności w modlitwie w dni powszednie podczas Mszy św. o 

godz. 18.30, a w niedziele podczas każdej Mszy Św. dzięki transmisji na żywo dostępnej na 

stronie parafii. 

1. Dzisiaj Msza Św. z udziałem chorych o godz. 12.30 i ostatnia przed 

zawieszeniem Msza Św. o godz. 17.00 
2. Dzisiaj Mszą Św. trydencką o godz. 14.00 rozpoczniemy nabożeństwo 

czterdziestogodzinne czyli adorację Najświętszego Sakramentu przed 

Wielkim Postem 

3. We wtorek Msza Św. w intencji kobiet w stanie błogosławionym o godz. 

18.30, a po niej nabożeństwo do św. Gerarda wraz z błogosławieństwem 

indywidualnym relikwiami 

4. W nadchodzącym tygodniu Środą Popielcową (17 lutego) rozpoczniemy 

okres wielkiego postu. Tego dnia Msze św. w naszym kościele będą 

odprawiane o godz. 6.30, 7.30, 9.00, 17.00 i 18.30. Podczas każdej Mszy św. 

nastąpi posypanie głów popiołem. Przypominamy, że w Środę Popielcową 

wszystkich powyżej 18. roku a przed ukończeniem 60. roku obowiązuje post 

ścisły, czyli nie tylko wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, ale również 

ograniczenie ilości spożywanych posiłków (trzy posiłki w tym jeden do 

syta). o godz. 18.00. Tego dnia skrócona Nieustanna Nowenna do MBNP 

o godz. 18.00 
5. W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na prace 

inwestycyjno-remontowe przy naszej świątyni 

6. Zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni od 

poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.30 (z wyjątkami) 

7. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Droga 

Krzyżowa codziennie oprócz środy i niedzieli o godz. 18.00, dodatkowo w 

piątek o godz. 9.00. Natomiast Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.30 

8. Zapraszamy ludzi młodych do wspólnego rozważania jednej z piękniejszych 

ksiąg Starego Testamentu: Mądrości Syracha. Spotkania odbywać się będą 

on-line co drugi czwartek o godz. 19.30. Poszczególne spotkania będą 

prowadzić specjalnie zaproszeni goście. Rozpoczęcie w czwartek 25 lutego. 

Zapisy na stronie  

9. Informujemy, że kurs przedmałżeński odbędzie się w formie 

weekendowej w dniach 26-27 lutego 2021 r. Zapisy za pomocą specjalnego 

formularza na parafialnej stronie internetowej 

 


