OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 31.07.2022
1. Dzisiaj Msza Św. pożegnalna o. Łukasza Barana o godz. 11.00. Po Mszy Św.
spotkanie w Oratorium
2. Jutro w kościołach redemptorystów obchodzona jest uroczystość św. Alfonsa Marii
Liguoriego, założyciela Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Chciejmy w tym
dniu otoczyć swoją modlitwą wszystkich redemptorystów zwłaszcza posługujących w
naszej świątyni
3. Jutro przypada 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W związku z tym
pragniemy zaprosić:
- na Mszę św. w intencji uczestników Powstania Warszawskiego 1 sierpnia o godz.
10.00
- na Mszę św. w intencji zamordowanych tramwajarzy Zajezdni Wola 5 sierpnia o
godz. 15.00
- uroczystości upamiętniające pomordowanych w Rzezi Woli, które rozpoczną się
na Palcu Męczenników 6 sierpnia o godz. 11.00. Po ich zakończeniu Piknik
Historyczno-Edukacyjno-rodzinny w ogrodzie klasztornym w godz. 12.00-17.00.
Uroczystości zwieńczymy Eucharystią w intencji pomordowanych w Rzezi Woli o
godz. 18.30
Chciejmy poprzez swoją obecność oddać hołd tym, którzy oddali życie za wolność
naszej Ojczyzny
4. We wtorek możemy uzyskać odpust Porcjunkuli spełniając następujące warunki:
- pobożnie nawiedzić kościół
- odmówić w nim Modlitwę Pańską „Ojcze nasz” oraz Wyznanie Wiary
- przystąpić do spowiedzi świętej
- przyjąć Komunię świętą
- pomodlić się według intencji Ojca Świętego
- wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu
5. Zapraszamy w tym tygodniu na nabożeństwa:
- w środę Nieustanna Nowenna do MBNP o godz. 8.30 i 18.00
- w czwartek różaniec w intencji powołań o godz. 18.00
- w piątek Godzina Miłosierdzia wyjątkowo o godz. 14.45
- w sobotę adoracja Najświętszego Sakramentu z nabożeństwem
wynagradzającym Matce Bożej po Mszy Św. o godz. 8.30
6. Informujemy, że w przyszłą niedzielę nie będzie Mszy Św. z udziałem singli o godz.
18.30
7. Przypominamy, że kancelaria parafialna jest czynna we wtorki i piątki w godz. 9.0011.00 i 16.30-18.30
8. Duszpasterstwo Powołań Redemptorystów informuje, że przyjmujemy kandydatów
na kapłanów i na braci zakonnych. Więcej informacji: o. Szczepan Hebda CSsR, tel.
504 298 710
9. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy codziennie w godz. 6.00-20.00
10. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego” na
furcie klasztornej

