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Do piątku, święta Nawrócenia św. Pawła, trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w tym
roku przebiega pod hasłem: „Dąż do sprawiedliwości” (Pwt 16,29). Program nabożeństw
ekumenicznych wywieszony jest w gablocie przed Sanktuarium.
W poniedziałek po Mszy świętej o godz. 19 zapraszamy na modlitwę uwielbienia Boga z zespołem
BACK HOME WARSAW.
W poniedziałek w Dolnym Kościele o godz. 18 będzie Msza święta dla Kobiet.
Od wtorku rozpoczną się w Panamie 34. Światowe Dni Młodzieży z udziałem Papieża Franciszka. W
związku z tymi Dniami w przyszłą niedzielę w świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie odbędzie się
Spotkanie Młodych, które rozpocznie się o godz. 14. Otaczajmy też naszą osobistą modlitwą te
wydarzenia.
Kolejne spotkanie „Wiara i Praca” odbędzie się we wtorek o godz. 18 w Sali Samaria. Będzie
kontynuowany temat „Duch Święty w życiu zawodowym”.
Collegium Bobolanum zaprasza na spotkanie otwarte z Ks. bp. Michałem Janochą na temat
„Królewska Warszawa Aleksandra I”. Odbędzie się ono w Auli Bobolanum we wtorek o godz. 19.
W środę przypada 6. Rocznica śmierci Ks. Kard. Józefa Glempa. Z tej racji w bazylice
archikatedralnej św. Jana Chrzciciela o godz. 19 zostanie odprawiona Msza święta, której będzie
przewodniczył Ks. Kard. Kazimierz Nycz.
Dziękujemy wszystkim naszym Parafianom, którzy przyjęli księży podczas tegorocznej wizyty
duszpasterskiej, za wspólną modlitwę, rozmowy i złożone ofiary. Będziemy odwiedzali tych, którzy
zostali pominięci lub nie mogli być obecni w dniu odwiedzin. Można jeszcze zgłaszać chcących
odwiedzin duszpasterskich w Zakrystii, w Kancelarii Parafialnej lub przekazać e-mailem.
W przyszłą niedzielę zapraszamy do Sanktuarium na Recital Organowy. Rozpocznie się on o godz.
16. Szczegóły na plakatach.
Dziękujemy za ofiary złożone w czasie Kiermaszu Ciast na rzecz zimowiska dzieci z naszej Parafii.
Zebrano 4.815 zł i 100 euro.
Przy wyjściu z kościoła na stolikach z prasą wyłożone są ulotki o możliwości przekazania 1% na
nasze Sanktuarium, w tym na działalność charytatywną. Osoby, które potrzebują pomocy w
wypełnianiu deklaracji PIT mogą się zgłosić w Kancelarii Parafialnej w godzinach urzędowania.
Zapraszamy dorosłych na bal karnawałowy. Przeniesiemy się w lata 20-te i 30-te XX wieku. Bal
odbędzie się 16 lutego (w sobotę). Szczegóły niebawem na plakatach i stronie internetowej parafii.
Na stolikach pod chórem są do naszej dyspozycji czasopisma katolickie, w tym aktualny Biuletyn
Parafialny „Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli”. Zachęcamy do lektury i wspierania funduszu
prasowego.

