
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 29.12.2019 

 

1. Dzisiaj przypada święto Świętej Rodziny. Podczas Mszy Św. o godz. 12.30 

będzie miało miejsce odnowienie przyrzeczeń małżeńskich wraz  

z błogosławieństwem rodzin naszej parafii 

2. We wtorek zapraszamy na Mszę św. dziękczynną za 2019 rok wraz  

z nabożeństwem na zakończenie roku o godz. 18.30 

3. W środę przypada Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze Św.  

o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.30. Przypominamy, że tego dnia 

uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe. Nie będzie nabożeństwa 

Nieustannej Nowenny do MBNP 

4. W czwartek przypada pierwszy czwartek miesiąca. O godz. 18.00 różaniec  

w intencji powołań, a o godz. 18.30 Msza Św. w intencji o powołań 

kapłańskich, zakonnych i misyjnych, zwłaszcza do Zgromadzenia 

Najświętszego Odkupiciela 

5. W pierwszy piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00 i spowiedź 

pierwszopiątkowa od godz. 18.00. Natomiast po wieczornej Mszy Św. 

adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00. Jednocześnie 

przypominamy, że kapłani z posługą sakramentalną do chorych udadzą się  

w lutym 

6. W pierwszą sobotę adoracja Najświętszego Sakramentu z nabożeństwem 

wynagradzającym Matce Bożej po Mszy Św. o godz. 8.30 

7. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic Żywego Różańca o godz. 17.30 

8. W czwartek 2 stycznia rozpoczyna się wizyta duszpasterska. Ojcowie 

przybędą do domów, by przynieść Boże błogosławieństwo. Wizyta 

duszpasterska będzie się rozpoczynać w poniedziałki, środy, czwartki  

i piątki o godz. 16.30, we wtorki o godz. 17.30, natomiast w soboty o godz. 

15.30 

Plan kolędy na najbliższy czas przedstawia się następująco: 

CZWARTEK (2.01) – ul. Wierzynka (3,5), Długosza (2,4,6,21,23,25,27), 

Szlenkierów (2,6,15,17,22/28,30), Młynarska (37,37a) 

PIĄTEK (3.01) – ul. Młynarska (9,11,13,23,25,25a,25b,27,27a,29,31,35,35a) 

SOBOTA (4.01) – ul. Młynarska (26/28,30,30a,32,34), Żytnia (31/33,32,32a, 

46,48) 



Nowych mieszkańców bloków przy ulicach: Jaktorowskiej 5, 5a i 8, 

Siedmiogrodzkiej 1, 1a i 7, Karolkowej 28 i 28a, Grzybowskiej 85, Leszno 15, 

Kolejowej 45, 45a, 47, 47a, 49 i 49a oraz tych, u których dotychczas nie było 

kolędy, a którzy chcą przez kapłana przyjąć Boże błogosławieństwo prosimy  

o wcześniejsze zgłoszenie do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. 

Szczegółowy plan kolędy zamieszczony jest na parafialnej stronie 

internetowej www.swietyklemens.pl, na facebooku: Parafia Św. Klemensa 

Hofbauera w Warszawie, a także w wersji drukowanej wyłożony jest przy 

wyjściu z kościoła 

9. W najbliższym tygodniu kancelaria parafialna czynna będzie w czwartek  

i piątek w godz. 9.00-11.00 i 16.30-18.30 

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej 

11. W minionym tygodniu odeszli do Pana:  

…. 

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 

 


