
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 13.10.2019 

1. Dzisiaj przeżywamy XIX Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”. 

Po każdej Mszy św. są zbierane ofiary do puszek na Fundację „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia” (stypendia dla uzdolnionej młodzieży) 

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

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

do sakramentu bierzmowania, a o godz. 20.00 kurs przedmałżeński 

4. Zapraszamy rodziców z dziećmi i wszystkich dorosłych na nabożeństwa 

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

18.00) 

5. Jutro (14 października) obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, czyli dzień 

nauczyciela. Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich pracownikach 

oświaty, zwłaszcza nauczycielach i wychowawcach 

6. We wtorek bezpłatne konsultacje prawnicze w godz. 17.00-18.00 w sali św. 

Klemensa 

7. We wspólnotach i parafiach Prowincji Warszawskiej Redemptorystów rok 

2019 jest Rokiem Świętego Gerarda Majelli. Stąd zachęcamy Was do 

duchowego przygotowania do jego liturgicznego wspomnienia, które będzie 

miało miejsce 16 października. Natomiast w środę na Mszę Św. godz. 18.30 

szczególnie zapraszamy kobiety w stanie błogosławionym. Po Eucharystii 

nabożeństwo do Św. Gerarda wraz z ucałowaniem relikwii i 

błogosławieństwem indywidualnym 

8. W piątek obchodzimy święto św. Łukasza, patrona służby zdrowia. Pamiętajmy 

w naszych modlitwach o wszystkich, którzy poświęcają swoje zdrowie i siły, 

by ratować nasze życie i zdrowie. Tego dnia swoje imieniny obchodzi o. 

Łukasz Baran, duszpasterz dzieci i kapelan szpitala.Zapraszamy na Mszę Św. 

imieninową o godz. 18.30 

9. W sobotę jubileusz 25 lat istnienia będzie obchodził chóru SONUS 

INNUMERABILES, działający przy naszej parafii. Z tej okazji zapraszamy na 

uroczystą Mszę Św. o godz. 18.30, której przewodniczyć będzie ks. prof. dr 

hab. Andrzej Filaber - przewodniczący Komisji Muzyki Kościelnej 

Archidiecezji Warszawskiej. Po Eucharystii odbędzie się krótki koncert w 

kościele, w czasie którego usłyszymy IV Litanię Ostrobramską Stanisława 

Moniuszki. Następnie wszystkich zapraszamy na słodki poczęstunek do 

Oratorium 

10. Zapraszamy w najbliższym tygodniu na spotkania i nabożeństwa: 

- dzisiaj ostatnie nabożeństwo fatimskie z procesją różańcową o godz. 17.45 

- w poniedziałek spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się 

do sakramentu bierzmowania o godz. 19.15 w sali o. Łubieńskiego 

- we wtorek spotkanie parafialnego wolontariatu o godz. 19.15 w sali o. 

Łubieńskiego 

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

- w czwartek spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza o godz. 18.00 w sali św. 

Alfonsa 

- w piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00, a spotkanie kręgu biblijnego 

o godz. 19.15 w sali o. Łubieńskiego 

- w sobotę spotkanie Dzielnych niewiast od godz. 9.00 



11. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali niedzielę misyjną pod hasłem 

„Ochrzczeni i posłani”. Po każdej Mszy św. będą zbierane ofiary zbierane do 

puszek przeznaczone na potrzeby misji redemptorystowskich. Tego dnia 

błogosławieństwo różańców dzieci przygotowujących się I Komunii św. na 

Mszy Św. o godz. 11.00, a następnie spotkanie dla rodziców dzieci, które w 

tym roku szkolnym przystąpią do I Komunii Św. w Oratorium 

12. 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 

13. 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 

 


