
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 3.01.2021 

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 tym zapraszamy do jedności w modlitwie w dni powszednie podczas Mszy św. o 

godz. 18.30, a w niedziele i uroczystości podczas każdej Mszy Św. dzięki transmisji na żywo 

dostępnej na stronie parafii. 

1. W środę 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – jedno 

z najważniejszych świąt w roku. Msze Św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 

17.00 i 18.30. Na każdej Mszy św. błogosławieństwo kredy i kadzidła. 

Wszystkich prosimy o odwagę naznaczenia drzwi swoich domów 

pobłogosławioną kredą literami „C+M+B 2021” na znak przynależności do 

Chrystusa. Przypominamy, że tego dnia uczestnictwo we Mszy św. jest 

obowiązkowe. Tego dnia nie będzie Nieustannej Nowenny do MBNP. 

Tradycyjnie zapraszamy na Galowy koncert kolęd, który odbędzie się o 

godz. 19.30. Wystąpi nasz chór „Sonus Innumerabiles” oraz zaprzyjaźnieni z 

naszą parafią soliści pod dyrekcją Artura Backiela, naszego organisty 

2. Zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni w 

dniach 4-5 i 7-8 stycznia w godz. 9.00-18.30 (z wyjątkami) 

3. Zapraszamy w najbliższym tygodniu na nabożeństwa: 

- w czwartek nabożeństwo w intencji powołań o godz. 18.00 

- w piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00 

4. W najbliższym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna tylko we 

wtorek i piątek w godz. 9.00-11.00 i 16.30-18.30 oraz w czwartek w godz. 

16.30-18.30 

5. Przypominamy, że tegoroczna wizyta duszpasterska nie odbędzie się w 

tradycyjnej formie. W związku z tym pragniemy zaprosić na Mszę Św. w 

intencji mieszkańców poszczególnych regionów parafii wraz z ich udziałem. 

Będzie to miało miejsce w najbliższym czasie podczas Mszy Św. o godz. 

18.30. Po Mszy Św. chętne osoby będą mogły spotkać się w Oratorium z 

duszpasterzami, aby porozmawiać na temat aktualnych problemów parafii z 

możliwością pytań i wolnych wniosków 

 


