
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 2.02.2020 

1. Przeżywamy święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej). 

Dzień ten jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego stąd ofiary 

zbierana na tacę przeznaczone są na zakony kontemplacyjne. W naszej parafii 

gościmy o. Artura Prusia, redemptorystę posługującego w Rosji. Ofiary 

złożone do puszek będą przeznaczone na dzieło misyjne Redemptorystów 

posługujących w Rosji. Dzisiaj Zmiana tajemnic Żywego Różańca o godz. 

17.30, natomiast o godz. 18.30 Msza św. dla singli, a po niej spotkanie  

w Oratorium 

2. Kawiarenka parafialna czynna w każdą niedzielę w godz. 9.00-13.00 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek  

o godz. 18.30 Msza Św. w intencji powołań do kapłaństwa i życia 

zakonnego, natomiast w piątek od godz. 9.00 odwiedzimy chorych  

z Komunią Św. (o. Łukasz rozpocznie o godz. 13.00), a od godz. 18.00 

spowiedź pierwszopiątkowa 

4. Zapraszamy w najbliższym tygodniu na spotkania i nabożeństwa: 

- jutro spotkanie formacyjne dla młodzieży, która kontynuuje 

przygotowanie do sakramentu bierzmowania o godz. 19.15 w sali  

o. Łubieńskiego 

- we wtorek spotkanie formacyjne dla młodzieży, która niedawno 

rozpoczęła przygotowanie do sakramentu bierzmowania o godz. 19.15 w sali 

św. Alfonsa 

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

- w czwartek nabożeństwo w intencji powołań o godz. 18.00, a o godz. 19.15 

spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza w sali św. Alfonsa 

- w piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00, a o godz. 19.15 spotkanie 

kręgu biblijnego w sali o. Łubieńskiego, natomiast w kościele adoracja 

Najświętszego Sakramentu 

- w sobotę katecheza przedchrzcielna o godz. 19.15 w kościele 



5. W przyszłą niedzielę przypada druga niedziela miesiąca stąd ofiary złożone 

na tacę będą przeznaczone na prace modernizacyjne przy naszej świątyni. 

Tego dnia zapraszamy na Mszę Św. z udzieleniem sakramentu 

namaszczenia chorych o godz. 11.00. Prosimy o pomoc w dotarciu do 

świątyni tym wszystkim, którzy sami nie dadzą rady, ale przy pomocy innych 

będą mogli przybyć. Po Mszy św. spotkanie w Oratorium 

6. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce szlakiem świętych Redemptorystów  

w dniach 28.05 – 2.06.2020. W programie m.in. Neapol, Pagani, Materdomini, 

Scala, Amalfia. Koszt 2990 zł. Zapisy i szczegółowe informacje u o. Proboszcza 

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, zaglądnięcia na parafialną stronę 

internetową www.swietyklemens.pl oraz na facebooku: Parafia Św. 

Klemensa Hofbauera w Warszawie 

8. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

Henryka Ossowska, Eugeniusz Paprocki, Alina Czerny 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 

Wszystkim obchodzącym imieniny, urodziny bądź ważne uroczystości składamy 

najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa obfitości łask opieki Matki Bożej 

i życzliwości ludzi 

 


