
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 28.02.2021 

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 pandemią zapraszamy do jedności w modlitwie w dni powszednie podczas 

nabożeństwa o godz. 18.00 i Mszy św. o godz. 18.30, a w niedziele podczas każdej Mszy Św. 

 i Gorzkich Żali o godz. 17.30 dzięki transmisji na żywo dostępnej na stronie parafii 

1. Obchodzimy Dzień modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie. Z tej 

okazji zapraszamy do patronatu misyjnego, który polega na objęciu opieką 

duchową lub materialną jednego misjonarza redemptorysty lub placówki 

misyjnej. Szczegóły na ulotkach wyłożonych przy wyjściu z Kościoła. 

Natomiast po każdej Mszy Św. zbierane są ofiary do puszek przeznaczone 

na potrzeby misyjne redemptorystów pracujących na Wschodzie 
2. Zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni od 

poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00 (z wyjątkami) 

3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: 

- Droga Krzyżowa codziennie oprócz środy i niedzieli o godz. 18.00, 

dodatkowo w piątek o godz. 9.00 

- Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.30 

4. Zapraszamy w najbliższym tygodniu na spotkania i nabożeństwa: 

- jutro spotkanie lektorów świeckich 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 

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.  

W czwartek Msza Św. w intencji powołań do kapłaństwa i życia 

zakonnego o godz. 18.30. W piątek odwiedzimy chorych z Komunią Św. 

od godz. 9.00, natomiast wieczorna spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 

18.00. W sobotę po Mszy Św. o godz. 8.30 adoracja Najświętszego 

Sakramentu z nabożeństwem wynagradzającym Matce Bożej połączona 

ze zmianą tajemnic Żywego Różańca 
6. W przyszłą niedzielę Msza Św. dla singli o godz. 18.30 

7. Wielki post zachęca do podjęcia praktyk pokutnych. W ramach jałmużny 

zachęcamy, aby złożyć ofiarę do skarbony przy wyjściu z kościoła, z której 

datki będą przeznaczone na pomoc dla najuboższych rodzin naszej parafii 

8. Dobiega końca jubileusz 200. rocznicy śmierci św. Klemensa Hofbauera, 

patrona naszej parafii. Już dziś zapraszamy na uroczystą Mszę Św. 

odpustową pod przewodnictwem metropolity warszawskiego ks. kard. 

Kazimierza Nycza 14 marca o godz. 11.00 

9. Przypominamy, że rekolekcje wielkopostne dla dorosłych odbędą się  

w dniach 14-17 marca (począwszy od IV niedzieli wielkiego postu). Będzie 

je prowadził o. Ryszard Hajduk, redemptorysta. Już dzisiaj zachęcamy do 

zarezerwowania sobie odpowiedniego czasu 


