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Dzisiaj, w pierwszą niedzielę miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu będzie od godz. 14;
wspólna modlitwa o godz. 15, a Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Jezusowego o godz. 18.
Po nabożeństwie w Sali Nazaret odbędzie się spotkanie Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca.
Panie z zespołu charytatywnego „Wzajemna Pomoc” i Caritas w holu Sanktuarium przeprowadzają
zbiórkę do puszek dla będących w potrzebie naszych Parafian.
W poniedziałek przypada liturgiczne święto św. Kazimierza Królewicza. Polecamy modlitwom Ks.
Kard. Kazimierza Nycza, który obchodzi swoje imieniny, a którego 12. rocznica nominacji na
Pasterza naszej diecezji przypada w dniu dzisiejszym.
W tym tygodniu, Środą Popielcową rozpoczyna się okres Wielkiego Postu, który służy
przygotowaniu do obchodów Paschy. W Popielec zostaną odprawione Msze święte o godz. 7, 8, 9, 12,
17, 19 i 21. Dzieci zapraszamy na Mszę świętą o godz. 17, zaś studentów na godz. 19.
Z racji Środy Popielcowej na Mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie zapraszamy do
Sanktuarium w przyszłą środę (13 marca) o godz. 20.
W piątki Wielkiego Postu, począwszy od najbliższego, zapraszamy na nabożeństwo Drogi
Krzyżowej: dzieci o godz. 16.15, a dorosłych po Mszy świętej o godz. 9 i o godz. 18. Zapraszamy też
na Adorację Krzyża prowadzoną przez Duszpasterstwo Akademickie w piątki w Sanktuarium o
godz. 19.45.
Proponujemy składanie jałmużny postnej dla potrzebujących naszych Parafian, w tym dla dzieci z
ubogich rodzin. Praktykę piątkowej jałmużny i osobistego postu połączmy z modlitwą, na przykład z
udziałem w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.
Od przyszłej niedzieli zapraszamy na Gorzkie Żale o godz. 18. Kazania pasyjne będzie głosił O.
Bartosz Kurzyński SJ.
Taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na prace remontowe. Będą kontynuowane prace na
placu kościelnym. Pragniemy poinformować, że Urząd Miasta Warszawy, Wydział Ochrony
Środowiska, wydał zezwolenie na wycinkę przed Sanktuarium czterech uschniętych drzew z
obowiązkiem nasadzenia drzew zastępczych. Z decyzją Urzędu Dzielnicy można się zapoznać w
gablocie w kruchcie Sanktuarium.
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.
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.
Na stolikach pod chórem są też do naszej dyspozycji czasopisma. Zachęcamy do lektury i wspierania

funduszu prasowego.

