
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 20.10.2019 

1. Dzisiaj przeżywamy niedzielę misyjną pod hasłem "Ochrzczeni i posłani". 

Po każdej Mszy św. będą zbierane ofiary zbierane do puszek przeznaczone na 

potrzeby misji redemptorystowskich 

2. Dzisiaj odbywa się liczenie wiernych w kościołach w Polsce 

3. Zapraszamy do kawiarenki parafialnej w każdą niedzielę w godz. 9.00-13.00 

4. Jutro w sali św. Alfonsa o godz. 19.15 katecheza przygotowująca dorosłych 

do sakramentu bierzmowania, a o godz. 20.00 kurs przedmałżeński 

5. Zapraszamy rodziców z dziećmi i wszystkich dorosłych na nabożeństwa 

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

18.00) 

6. Zapraszamy w najbliższym tygodniu na spotkania i nabożeństwa: 

- dzisiaj spotkanie DA KLEMENS o godz. 21.00 w Kawiarence 

- we wtorek spotkanie Oazy młodych 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 spotkanie kręgu biblijnego 

o godz. 19.15 w sali o. Łubieńskiego 

- w sobotę katecheza przedchrzcielna o godz. 19.15 w kościele 

7. 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 

8. Dziękujemy za złożone ofiary na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 

wspierającą stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Zebraliśmy 4820 zł 

9. Informujemy, że są już przyjmowane intencje mszalne na 2020 rok w 

zakrystii lub kancelarii parafialnej 

10. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie zaprasza wszystkich chętnych na 

wykłady otwarte w cyklu „Duchowość dla Warszawy”. Najbliższy wykład 

zatytułowany „Jak się nie wypalić w małżeństwie?” odbędzie się 24 

października (czwartek) o godz. 19.00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej przy 

ul. Krakowskie Przedmieście 66. Spotkanie poprowadzi s. dr Judyta Pudełko. 

Wykład będzie dotyczył rozumienia rzeczywistości małżeństwa, przygotowania 

do niego i jego przeżywania. Temat ten przedstawią prelegenci: małżonkowie 

Monika i Marcin Gomułkowie, twórcy bloga promującego sakrament 

małżeństwa „Początek wieczności” oraz znawca teologii małżeństwa ks. prof. 

Robert Skrzypczak, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w 

Warszawie. Wstęp wolny    

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej oraz do zaglądnięcia na facebooku 

Parafia Św. Klemensa Hofbauera w Warszawie 

Wszystkim obchodzącym imieniny, urodziny bądź ważne uroczystości składamy 

najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa obfitości łask opieki Matki 

Bożej i życzliwości ludzi 

 


