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Kadzidło i kredę można nabyć przy wejściu do kościoła.
Dziś przypada pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy świętej o godz. 13 będzie wystawienie
Najświętszego Sakramentu, wspólna adoracja o godz. 15, zaś o 18 będzie Nabożeństwo do
Najświętszego Serca Jezusowego z wyjaśnieniem intencji Apostolstwa Modlitwy. Po nabożeństwie
będzie spotkanie Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca w Sali „Nazaret”.
Na spotkanie opłatkowe Duszpasterskiej Rady Parafialnej i Liderów Wspólnot przy naszej Parafii
zapraszamy w środę o godz. 19 do sali w Duszpasterstwie Akademickim,
Trwają Odwiedziny Duszpasterskie, czyli Kolęda. Dziś odwiedzimy mieszkańców ul. Wiktorskiej
od numeru 76 do 88; w poniedziałek dokończenie ul. Wiktorskiej i ul. Kraushara 1; we wtorek
dokończenie ul. Kraushara i ze strony parzystej ul. J. Dąbrowskiego od nru 74 do 82 E; w środę
strona parzysta ul J. Dąbrowskiego od 82 E do 116; w czwartek ul. J. Dąbrowskiego 116 A i 118 oraz
ze strony nieparzystej od nru 71 do 73; w piątek strona nieparzysta ul. J. Dąbrowskiego od nru 75 do
81; w sobotę dokończenie ul. J. Dąbrowskiego i ul. Wołoska od nru 70 do 82 A; w niedzielę
dokończenie ul. Wołoskiej i Al. Niepodległości 119. W dni powszednie Kolędę zaczynamy od godz. 17,
zaś w soboty i niedziele od godz. 16.
Collegium Bobolanum zaprasza na konferencję z cyklu „Aby życie miało sens”. O. Artur Filipowicz SJ
będzie mówił na temat „Smak dobra”. Będzie ona w czwartek o godz. 19 w Auli Wielkiej Bobolanum.
Przyszła niedziela – uroczystość Chrztu Pańskiego – kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia.
Taca w przyszła niedzielę będzie przeznaczona na prace remontowe przeprowadzane w
Sanktuarium i otoczeniu.
W przyszłą niedzielę o godz. 18 będzie koncert charytatywny „Kolędowanie dla Teodora”,
niepełnosprawnego syna naszej Parafianki. Dochód z koncertu będzie przeznaczony na rzecz
Fundacji Nasz Bezpieczny Świat, która będzie prowadzić ośrodek dziennego wsparcia dla osób z
niepełnosprawnościami.
Grupa Maria z Odnowy w Duchu Świętym zaprasza osoby pragnące nawiązać lub pogłębić swoją
relację z Bogiem na rekolekcje Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym. Rozpoczną się one 5
lutego. Szczegóły i zapisy na stronie internetowej www.grupamaria.pl.
Na stolikach pod chórem są do naszej dyspozycji czasopisma. Polecamy zwłaszcza nasz Biuletyn
Parafialny „Sanktuarium św. Andrzeja Boboli”.

