
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 14.11.2021 

1. Przeżywamy dzisiaj XIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym 

pod hasłem: Solidarni z Libanem. Po każdej Mszy św. odbywa się zbiórka ofiar 

do puszek z przeznaczeniem na pomoc Kościołowi w Libanie 

2. Dzisiaj koncert chóru Wojska Polskiego o godz. 17.30, a po nim Msza Św.  

w intencji Ojczyzny o godz. 18.30. Zwieńczeniem uroczystości będzie Toast 

za Niepodległą w Oratorium. W związku z tym nie odbędzie się nabożeństwo 

wypominkowe. Osoby, które złożyły karty ze zmarłymi na 14 listopada 

zapraszamy w piątek 19 listopada na godz. 18.00. Za niedogodności 

przepraszamy 

3. We wtorek Msza Św. w intencji kobiet w stanie błogosławionym o godz. 

18.30, a po niej nabożeństwo do św. Gerarda wraz z błogosławieństwem 

indywidualnym relikwiami 

4. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Chrystusa Króla – ostatnia 

niedziela roku liturgicznego. Ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na 

prace inwestycyjno-remontowe przy naszej świątyni 

5. W przyszłą niedzielę zapraszamy na czuwanie modlitewne organizowane 

przez młodzież. Rozpoczęcie Mszą świętą akademicką o godz. 20.00, a po niej 

adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa uwielbienia 

6. W przyszłą niedzielę swoje imieniny obchodzi nasz współbrat o. Janusz 

Dołbakowski. Drogiego solenizanta otoczmy naszą modlitwą życząc wielu łask 

Bożych w podejmowanych posługach na rzecz Zgromadzenia 

7. Przypominamy, że w związku z trwającą pandemią COVID-19, Penitencjaria 

Apostolska wydała dekret stanowiący, iż odpusty zupełne za zmarłych można 

uzyskiwać przez osiem wybranych dni listopada, jednocześnie dostosowując 

warunki ich uzyskania do sytuacji pozwalającej zapewnić bezpieczeństwo 

wiernym 

8. Nabożeństwo wypominkowe od poniedziałku do soboty włącznie o godz. 

18.00 (z wyjątkiem środy). Wypełnione karty na wypominki można składać 

dzisiaj po każdej Mszy św. w zakrystii, a w ciągu tygodnia w kancelarii 

parafialnej. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na cele 

charytatywne 

9. Dziękujemy za złożone ofiary na rzecz Redemptorystów posługujących na 

Białorusi. Zebrano 8550 zł + 10 € 

10. Zapraszamy w najbliższym tygodniu na nabożeństwa i spotkania: 

- we wtorek spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do 

sakramentu bierzmowania o godz. 19.15 w sali św. Alfonsa 

- w środę Nieustanna Nowenna do MBNP o godz. 8.30 i 18.00, a kurs Alpha 

o godz. 19.00 w kawiarence 

- w piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00, a o godz. 19.15 w sali św. 

Alfonsa  spotkanie Kręgu biblijnego 

11. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy codziennie w godz. 6.00-

20.00 

12. Kancelaria parafialna czynna we wtorki i piątki w godz. 9.00-11.00 oraz 

16.30-18.30, natomiast w środy i czwartki w godz. 16.30-18.30 

13. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej „Niedzieli” i „Gościa 

Niedzielnego” na furcie klasztornej 


