
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 8.03.2020 

1. Dzisiaj druga niedziela miesiąca. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę, 

które przeznaczone będą na prace inwestycyjno-remontowe przy naszej 

świątyni 

2. Kawiarenka parafialna czynna w każdą niedzielę w godz. 9.00-13.00 

3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Droga 

Krzyżowa codziennie oprócz środy i niedzieli o godz. 18.00 (w piątek  

z udziałem dzieci), dodatkowo w piątek o godz. 9.00. Natomiast Gorzkie 

Żale w niedzielę o godz. 17.30 

4. Zapraszamy w najbliższym tygodniu na spotkania i nabożeństwa: 

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

wieczornej Mszy Św. spotkanie Rady parafialnej w sali św. Alfonsa 

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

biblijnego o godz. 19.15 w sali o. Łubieńskiego 

5. W tym roku przeżywamy 200 rocznicę śmierci św. Klemensa Hofbauera, 

patrona naszej parafii. Zapraszamy na uroczystości odpustowe, które 

rozpoczną się w sobotę 14 marca. O godz. 17.00 koncert pasyjny,  

a następnie o godz. 18.30 uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem 

metropolity warszawskiego ks. kard. Kazimierza Nycza. Po Mszy Św. 

wspólne spotkanie w Oratorium 

6. Rozpoczęły się już przygotowania do uroczystości beatyfikacji Prymasa 

Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się w niedzielę  

7 czerwca w Warszawie. Ze względu na przewidywaną dużą liczbę 

pielgrzymów organizatorzy wprowadzili karty wejścia na plac oraz karty 

parkingowe. Wszyscy, którzy planują uczestniczyć w beatyfikacji mogą 

zgłaszać się do zakrystii lub kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania, 

by otrzymać w przyszłości karty wejścia na plac 

7. W przyszłą niedzielę Mszą Św. o godz. 20.00 rozpoczną się rekolekcje dla 

studentów i młodzieży pracującej, które potrwają do wtorku włącznie. 

Będzie je prowadził o. Maciej Ziębiec, duszpasterz akademicki razem ze 

młodzieżą z duszpasterstwa Bacówka z Torunia 

8. Informujemy, że rekolekcje wielkopostne dla dorosłych odbędą się  

w dniach 22-25 marca (począwszy od IV niedzieli wielkiego postu). Będzie 

je prowadził o. Grzegorz Kozioł, redemptorysta 

9. Wspólnota Dzielne Niewiasty, która działa przy naszej parafii zaprasza 

kobiety każdego wieku i stanu na konferencję „DoPełniONA” dla kobiet, 

której celem jest umocnienie i pomoc kobietom w odkrywaniu misji świecie 

i Kościele. Konferencja odbędzie się w sobotę 21 marca w Centrum 

Konferencyjnym przy ul. Wioślarskiej 8. Więcej informacji oraz zapisy na 

stronie:  

10. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce szlakiem świętych 

Redemptorystów w dniach 28.05 – 2.06.2020. W programie m.in. Neapol, 

Pagani, Materdomini, Scala, Amalfia. Koszt 2990 zł. Zapisy i szczegółowe 

informacje u o. Proboszcza 

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej  


