
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 7.11.2021 

1. Gościmy dzisiaj w naszej parafii o. Edwarda Petelczyca, redemptorystę 

posługującego na Białorusi. Ofiary złożone dzisiaj do puszek są przeznaczone 

na dzieło misyjne redemptorystów posługujących na Białorusi 

2. Dzisiaj spotkanie formacyjne dla rodziców dzieci, które w tym roku 

szkolnym przystąpią do I Komunii Św. po Mszy Św. o godz. 11.00 w 

Oratorium. Natomiast Msza Św. dla singli o godz. 18.30, a po niej spotkanie w 

Oratorium 

3. We wtorek przypada rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, katedry 

biskupa Rzymu. Jest to zarazem 289. rocznica powstania Zgromadzenia 

Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów). Dziękujemy Bogu za charyzmat 

św. Alfonsa i za tych, którzy ten charyzmat przekazują z pokolenia na pokolenie 

4. W czwartek przypada 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 

W tym dniu trzeba nam pamiętać o modlitwie za Ojczyznę, a w szczególności za 

rządzących naszym państwem. W związku z tym zapraszamy w przyszłą 

niedzielę 14 listopada na koncert chóru Wojska Polskiego o godz. 17.30, a po 

nim na Mszę Św. w intencji Ojczyzny o godz. 18.30. Zwieńczeniem 

uroczystości będzie Toast za Niepodległą w Oratorium. Stąd nie odbędzie się 

nabożeństwo wypominkowe. Osoby, które złożyły karty ze zmarłymi na 14 

listopada zapraszamy w piątek 19 listopada na godz. 18.00. Za niedogodności 

przepraszamy 

5. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać XIII Dzień Solidarności z 

Kościołem Prześladowanym. Po każdej Mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar do 

puszek z przeznaczeniem na pomoc Kościołowi w Libanie 

6. Przypominamy, że w związku z trwającą pandemią COVID-19, Penitencjaria 

Apostolska wydała dekret stanowiący, iż odpusty zupełne za zmarłych można 

uzyskiwać przez osiem wybranych dni listopada, jednocześnie dostosowując 

warunki ich uzyskania do sytuacji pozwalającej zapewnić bezpieczeństwo 

wiernym 

7. Nabożeństwo wypominkowe odprawiane jest codziennie do 20 listopada o 

godz. 18.00 (z wyjątkiem środy i niedzieli 14 listopada). Wypełnione karty na 

wypominki można składać dzisiaj po każdej Mszy św. w zakrystii, a w ciągu 

tygodnia w kancelarii parafialnej. Ofiary składane przy tej okazji będą 

przeznaczone na cele charytatywne 

8. 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, a kurs Alpha 

o godz. 19.00 w kawiarence 

- w czwartek spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza o godz. 19.15 w sali św. 

Alfonsa 

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

Alfonsa  spotkanie Kręgu biblijnego 

- w sobotę spotkanie dla kobiet organizowane przez wspólnotę Dzielne 

Niewiasty. Więcej informacji i zapisy na stronie www.dzielneniewiasty.pl 

9. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy codziennie w godz. 6.00-20.00 

10. 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 

11. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego” 

na furcie klasztornej 


