
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 24.10.2021 

1. Dzisiaj przeżywamy niedzielę misyjną pod hasłem „Spotkaliśmy Jezusa, więc 

głosimy”. Po każdej Mszy św. są zbierane ofiary do puszek przeznaczone na 

potrzeby misji redemptorystowskich 

2. Zapraszamy rodziców z dziećmi i wszystkich dorosłych na nabożeństwa 

różańcowe codziennie o godz. 17.45 (w środę połączone z Nowenną o godz. 

18.00) 

3. Zapraszamy w najbliższym tygodniu na nabożeństwa i spotkania: 

- we wtorek spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się 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 piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00, a o godz. 19.15 w sali św. 

Alfonsa  spotkanie Kręgu biblijnego 

4. 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 cele parafialne 

5. Duszpasterstwo Akademickie św. Klemensa zaprasza studentów oraz młodzież 

z klas maturalnych na kurs Alpha. Rozpoczęcie w środę 27 października  

o godz. 19.00 w kawiarence. Więcej informacji na stronie www.daklemens.pl 

6. W czwartek 28 października obchodzimy święto świętych apostołów Szymona 

i Judy Tadeusza. Jest to zarazem dzień imienin o. Tadeusza Majszyka. 

Drogiego solenizanta otoczmy naszą modlitwą życząc wielu łask Bożych, 

zdrowia i potrzebnych sił w zakonnym i kapłańskim posługiwaniu 

7. W przyszłą niedzielę 31 października zapraszamy na spotkanie modlitewne  

w ramach inicjatywy „Misja dla życia”. O godz. 17.45 nabożeństwo 

różańcowe, a po nim Eucharystia w intencji obrony życia  

8. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy codziennie w godz. 6.00-

20.00 

9. Kancelaria parafialna czynna we wtorki i piątki w godz. 9.00-11.00 oraz 

16.30-18.30, natomiast w środy i czwartki w godz. 16.30-18.30 

10. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej „Niedzieli” i „Gościa 

Niedzielnego” na furcie klasztornej 

 

http://www.daklemens.pl/

