
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 6.10.2019 

1. Dzisiaj zmiana tajemnic Żywego Różańca o godz. 17.00. O godz. 18.30 Msza 

Św. dla singli, a po niej spotkanie w Oratorium. Natomiast o godz. 20.00 Msza 

Św. inaugurująca nowy Rok akademicki, a po niej spotkanie w Kawiarence 

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. Trwają nabożeństwa różańcowe. W naszym kościele są odprawiane 

codziennie o godz. 17.45 (w środę połączone z Nowenną o godz. 18.00). 

Zapraszamy rodziców z dziećmi i wszystkich dorosłych na nabożeństwa 

prowadzone przez następujące grupy: 

- poniedziałek: dzieci 

- wtorek: chór parafialny 

- czwartek: wolontariat 

- piątek: dzieci 

- sobota: Róże różańcowe 

- niedziela: młodzież 

5. Zapraszamy w najbliższym tygodniu na spotkania i nabożeństwa: 

- w poniedziałek spotkanie lektorów świeckich o godz. 19.00 w sali o. 

Łubieńskiego 

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

- w czwartek spotkanie „W kręgu prawdy” o godz. 19.15 w sali o. 

Łubieńskiego 

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

o godz. 19.15 w sali o. Łubieńskiego 

- w przyszłą niedzielę ostatnie nabożeństwo fatimskie z procesją różańcową 

o godz. 17.45 

6. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali XIX Dzień Papieski pod hasłem 

„Wstańcie, chodźmy!”. Po każdej Mszy św. będą zbierane ofiary do puszek na 

Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (stypendia dla uzdolnionej młodzieży) 

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. Od piątku na naszej stronie internetowej 

www.swietyklemens.pl oraz na facebooku Parafia Św. Klemensa Hofbauera w 

Warszawie ukazują się krótkie rozważania w oparciu o myśli i życie św. 

Gerarda. Wykorzystajmy tę okazję, by lepiej poznać naszego świętego 

redemptorystę 

8. Zapraszamy wszystkich chętnych (zwłaszcza osoby młode) do włączenia się w 

parafialny wolontariat. Najbliższe spotkanie odbędzie się we wtorek 15 

października o godz. 19.15 

9. Zapraszamy do udziału w pielgrzymkach: 

- do Częstochowy 12 października. Koszt 70 zł. Zapisy i szczegółowe 

informacje u o. Andrzeja Kukły 

- do Wadowic i na Święty Krzyż w dniach 19-20 października. Koszt 200 zł. 

Zapisy i szczegółowe informacje u p. Ewy pod nr tel. 609703459 

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

Parafia Św. Klemensa Hofbauera w Warszawie 

 


