OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 24.07.2022
1. W naszej wspólnocie witamy o. Karola Łukaszczyka, który włączy się w działalność
duszpasterską
2. Dzisiaj obchodzimy w kościele Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Msza
św. z udziałem wszystkich seniorów o godz. 12.30
3. Dzisiaj po każdej Mszy Św. błogosławieństwo pojazdów z racji jutrzejszego
liturgicznego wspomnienia św. Krzysztofa - patrona kierowców
4. Przypominamy, że kancelaria parafialna jest czynna we wtorki i piątki w godz. 9.0011.00 i 16.30-18.30
5. Zapraszamy w tym tygodniu na nabożeństwa:
- w środę Nieustanna Nowenna do MBNP o godz. 8.30 i 18.00
- w piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00
6. Jutro swoje imieniny obchodzi nasz współbrat o. Krzysztof Stępowski. Drogiego
solenizanta polecamy waszej modlitwie życząc wielu łask w prowadzeniu
duszpasterstwa tradycji łacińskiej dla archidiecezji warszawskiej
7. W przyszłą niedzielę Msza Św. pożegnalna o. Łukasza Barana udającego się do
Tirocinium Pastoralnego w Lublinie o godz. 11.00. Po Mszy Św. spotkanie
w Oratorium
8. W związku ze zbliżającą się 78. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego
zapraszamy 1 sierpnia na Mszę Św. w intencji uczestników

Powstania

Warszawskiego o godz. 10.00
9. 6 sierpnia przypada 78. rocznica zamordowania 30 redemptorystów. W związku z tym
serdecznie

zapraszamy

o

godz.

11.00

na

uroczystości

upamiętniające

pomordowanych w Rzezi Woli, które rozpoczną się na Palcu Męczenników. 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
10. Terenowe Biuro Radia Maryja przy naszej parafii organizuje wyjazd do Torunia na
„Dzień dziękczynienia”. Wyjazd 6 sierpnia o godz. 6.00 z parkingu przy naszym
kościele. Zapisy i szczegółowe informacje w biurze Radia Maryja
11. Duszpasterstwo Powołań Redemptorystów informuje, że przyjmujemy kandydatów
na kapłanów i na braci zakonnych. Więcej informacji: o. Szczepan Hebda CSsR, tel.
504 298 710
12. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy codziennie w godz. 6.00-20.00
13. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego” na

furcie klasztornej

