
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 25.07.2021 

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane została ZNIESIONA 

1. Dzisiaj po raz pierwszy obchodzimy w kościele Światowy Dzień Dziadków  

i Osób Starszych. Papież ogłaszając go przypomniał, że starość jest darem  

i dodał, że o starszych ludziach często się zapomina. Nie wolno nam zapominać 

o tym bogactwie. Ważne jest, aby dziadkowie i wnuki często się spotykali  

i rozmawiali. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych będzie obchodzony 

w całym Kościele co roku w czwartą niedzielę lipca, w pobliżu wspomnienia 

świętych Joachima i Anny - „dziadków” Jezusa. 

2. Dzisiaj gościmy o. Marcina Zubika CSsR, redemptorystę posługującego  

w Argentynie. Ofiary zbierane do puszek przeznaczone są na dzieło misyjne 

redemptorystów posługujących w Argentynie 

3. Dzisiaj po każdej Mszy Św. błogosławieństwo pojazdów z racji liturgicznego 

wspomnienia św. Krzysztofa - patrona kierowców 

4. Zapraszamy w najbliższym tygodniu na nabożeństwa: 

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

- w piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00 

5. Zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni  

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

6. Przypominamy, że kancelaria parafialna jest czynna we wtorki i piątki  

w godz. 9.00-11.00 i 16.30-18.30 (w sytuacjach losowych czynna o każdej 

porze) 

7. W przyszłą niedzielę w kościołach redemptorystów obchodzona jest 

uroczystość św. Alfonsa Marii Liguoriego, założyciela Zgromadzenia 

Najświętszego Odkupiciela. Chciejmy w tym dniu otoczyć swoją modlitwą 

wszystkich redemptorystów zwłaszcza posługujących w naszej parafii. Tego 

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

8. W przyszłą niedzielę rozpocznie się miesiąc sierpień, który jest ważnym 

miesiącem w historii naszej Ojczyzny. Tego dnia przypada 77. rocznica 

wybuchu powstania warszawskiego. Pragniemy zaprosić każdego z Was na 

Mszę Św. o godz. 9.30 w intencji Powstańców Warszawskich. Chciejmy 

poprzez swoją obecność oddać hołd ludziom, którzy oddali życie za Wolność 

naszej Ojczyzny 

Wszystkim obchodzącym imieniny, urodziny bądź ważne uroczystości składamy 

najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa obfitości łask opieki Matki 

Bożej i życzliwości ludzi 

 


