
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 31.10.2021 

1. Dzisiaj nabożeństwo różańcowe o godz. 17.45, a po nim Eucharystia w intencji 

obrony życia w ramach inicjatywy „Misja dla życia” 

2. Jutro 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w 

naszym kościele będą odprawione według porządku niedzielnego z wyjątkiem 

Mszy św. o godz. 20.00. Przypominamy, że tego dnia uczestnictwo we Mszy św. 

jest obowiązkowe 

3. W uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny przy nawiedzeniu 

kościoła lub cmentarza można uzyskać odpust zupełny. Odpust za zmarłych 

można uzyskać raz dziennie również przy nawiedzeniu cmentarza w kolejne dni 

do 8 listopada włącznie 

4. We wtorek 2 listopada przypada Dzień Zaduszny. Tego dnia Msze św. o godz. 

6.30, 7.30, 8.30 i 18.30. Na wieczorną Mszę św. zapraszamy rodziny zmarłych, 

których w minionym roku odprowadziliśmy na miejsce wiecznego 

spoczynku. Rodziny zmarłych prosimy, aby przyniosły ze sobą znicze. Ponadto 

zapraszamy na Nieszpory za zmarłych o godz. 18.00. Podczas tej modlitwy 

będziemy polecać Bogu zmarłych Redemptorystów spoczywających na wolskim 

cmentarzu, zmarłych w minionym roku Redemptorystów oraz ich krewnych oraz 

wszystkich dobroczyńców naszego Domu Zakonnego 

5. Listopad zachęca nas do modlitwy za zmarłych. Jedną z jej form są , które 

odprawiane są (z wyjątkiem środy). Karty na wypominki można znaleźć przy 

wyjściu z kościoła (można pobrać z naszej strony internatowej w zakładce 

ogłoszenia). Wypełnione (drukowanymi literami, prosimy nie odmieniać imion i 

nazwisk) można składać w zakrystii kościoła po każdej Mszy św. w niedzielę, a 

w kancelarii parafialnej w ciągu tygodnia. Ofiary składane przy tej okazji będą 

przeznaczone na cele charytatywne 

6. W piątek odwiedzimy chorych z Komunią Świętą od godz. 9.00 (o. Maciej 

Nowak uda się do chorych ok. godz. 15.30). Wieczorna spowiedź 

pierwszopiątkowa od godz. 18.00 

7. W przyszłą niedzielę w naszej parafii będziemy gościli o. Edwarda Petelczyca, 

redemptorystę posługującego na Białorusi. Ofiary złożone do puszek będą 

przeznaczone na dzieło misyjne redemptorystów posługujących na Białorusi 

8. W przyszłą niedzielę spotkanie formacyjne dla rodziców dzieci, które w tym 

roku szkolnym przystąpią do I Komunii Św. po Mszy Św. o godz. 11.00 w 

Oratorium. Natomiast Msza Św. dla singli o godz. 18.30, a po niej spotkanie w 

Oratorium 

9. Zapraszamy w najbliższym tygodniu na nabożeństwa i spotkania: 

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

o godz. 19.00 w kawiarence 

- w czwartek spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza o godz. 19.15 w sali św. 

Alfonsa 

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

Alfonsa  spotkanie Kręgu biblijnego 

- w sobotę adoracja Najświętszego Sakramentu z nabożeństwem 

wynagradzającym Matce Bożej połączona ze zmianą tajemnic Żywego 

Różańca po Mszy Św. o godz. 8.30 



10. Informujemy, że w dniach 5-8 listopada redemptoryści warszawscy będą 

przeżywać czas wizytacji Przełożonego Warszawskiej Prowincji 

Redemptorystów. W programie przewidziane jest spotkanie z 

przedstawicielami grup parafialnych do udziału w którym serdecznie 

zapraszamy w piątek po wieczornej Mszy Św. w Oratorium 

11. Dziękujemy za złożone ofiary na misje redemptorystowskie. Zebraliśmy 2200 

zł 

12. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy codziennie w godz. 6.00-20.00 

13. 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 

14. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego” 

na furcie klasztornej 

 


