
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 7.03.2021 

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. Dzisiaj Msza św. dla singli o godz. 18.30 

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 pozostałe nabożeństwa: 

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

- w piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00 

5. W przyszłą niedzielę Mszą Św. o godz. 11.00 pod przewodnictwem 

metropolity warszawskiego ks. kard. Kazimierza Nycza zakończoną 

zostane obchody jubileuszu 200. rocznicy śmierci św. Klemensa Hofbauera, 

patrona naszej parafii i apostoła Warszawy 

6. W przyszłą niedzielę rozpoczną się rekolekcje wielkopostne, które potrwają 

do środy włącznie (14-17 marca). Będzie je prowadził o. prof. zw. dr hab. 

Ryszard Hajduk, redemptorysta i wykładowca teologii na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Program rekolekcji w dni 

powszednie przewiduje Msze św. o godz. 8.30, 18.30 i 20.00. Spowiedź 

podczas każdej Mszy Św. Już dzisiaj zachęcamy do zarezerwowania sobie 

odpowiedniego czasu 

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. Dziękujemy za złożone ofiary na rzecz Kościoła na Wschodzie. 
Zebraliśmy 2680 zł 

 


