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Dziś po Mszach świętych w kruchcie kościoła można nabyć książkę ks. Krzysztofa Grzywocza
„Wybrane na drogę”. Jest to zbiór jego artykułów z zakresu formacji duchowej.
Zapraszamy na Mszę świętą dla Mężczyzn, która będzie w Kaplicy Akademickiej w poniedziałek o
godz. 19.15, a po niej konferencja o honorze, którą wygłosi O. Rafał Huzarski, jezuita.
Ten piątek jest pierwszym piątkiem miesiąca. Zachęcamy do spowiedzi i komunii świętej
wynagradzającej Bożemu Sercu, Po południu spowiedź od godz. 16.
W sobotę, pierwszą miesiąca, po Mszy świętej o godz. 9 będzie nabożeństwo do Niepokalanego Serca
Maryi. W sobotę będzie też Czuwanie Pierwszosobotnie. Początek o godz. 14 w Dolnym Kościele. O
godz. 17 będzie Msza święta w Sanktuarium z Zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi.
W 32. rocznicę śmierci O. Józefa Majkowskiego, długoletniego duszpasterza akademickiego, zostanie
odprawiona Msza święta w Kaplicy Akademickiej w sobotę o godz. 16.
Przyszła niedziela jest pierwszą niedzielą miesiąca. Po Mszy świętej o godz. 13 będzie wystawienie
Najświętszego Sakramentu, wspólna adoracja o godz. 15, a o godz. 18 Nabożeństwo ku czci
Najświętszego Serca Jezusowego. Po nabożeństwie będzie spotkanie Apostolstwa Modlitwy i Żywego
Różańca w Sali Nazaret.
W przyszłą niedzielę Panie z zespołu charytatywnego „Wzajemna Pomoc” i Caritas będą
przeprowadzały zbiórkę do puszek dla będących w potrzebie naszych Parafian.
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.
Wspólnota Życia Chrześcijańskiego zaprasza na rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym od
10 marca do 7 kwietnia. Hasło rekolekcji „Przyjdźcie do Mnie wszyscy”. Zapisy do 5 marca. Więcej
informacji na plakatach.
Na stolikach pod chórem są też do naszej dyspozycji czasopisma. Zachęcamy do lektury i wspierania
funduszu prasowego.

