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Dziękujemy za ofiary na tacę z przeznaczeniem na prace remontowe w naszym Sanktuarium.
Zapraszamy dziś o godz. 18 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, które w tym roku głosi O. Bartosz
Kurzyński.
Fundacja „Cultura Animi” zaprasza na kolejny koncert muzyki poważnej z cyklu Niedziela z Muzyką
u św. Andrzeja Boboli. Odbędzie się on w Dolnym Kościele dzisiaj o godz. 18.30.
W środę nasze Sanktuarium, w ramach wielkopostnej akcji obu warszawskich diecezji, będzie
Kościołem Stacyjnym. Od godz. 9.30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu. O godz. 12
Anioł Pański, Msza święta, a po niej Różaniec, o 15 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Droga
Krzyżowa, o 19 Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym, o 20 Msza święta z modlitwą o uzdrowienie i
Apel Jasnogórski. Msza święta o godz. 17 będzie w Dolnym Kościele. Od godz. 6.45 do godz. 21
będzie możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty. Wykaz kościołów stacyjnych znajduje się w
gablocie.
W środę przypada 6. rocznica wyboru Papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Z tej racji Msza
święta z udziałem Episkopatu Polski będzie o godz. 17.30 w Świątyni Opatrzności Bożej w
Wilanowie.
Collegium Bobolanum zaprasza na konferencję z cyklu „Aby życie miało smak”, na temat „Smak
piękna”, którą wygłosi O. Marek Blaza SJ. Zapraszamy w czwartek o godz. 19 do Auli Wielkiej
Bobolanum.
W piątek zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej: dzieci o godz. 16.15, dorosłych o godz. 9.30 i
o godz. 18, a na Adorację Krzyża prowadzoną przez Duszpasterstwo Akademickie o godz. 19.45.
Proponujemy składanie jałmużny postnej dla potrzebujących naszych Parafian, w tym dla dzieci z
ubogich rodzin. W miniony piątek jałmużna postna wyniosła 1.330 zł. Praktykę piątkowej jałmużny i
osobistego postu połączmy z modlitwą, na przykład z udziałem w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.
W sobotę zapraszamy do modlitwy za przyczyną Patrona Polski św. Andrzeja Boboli, połączonej z
oddaniem czci relikwiom Męczennika. W zakrystii przyjmujemy intencje na Msze święte zbiorowe. W
tych wszystkich intencjach zostaną odprawione Msze święte o godz. 9, 12 i 17.
Przyszła niedziela jest Niedzielą „AD GENTES” – dniem modlitwy, postu i solidarności z
misjonarzami. Będzie możliwość złożenia do skarbonki ofiary na pomoc misjonarzom.
W przyszłą niedzielę Mszy świętej akademickiej o godz. 19.30 będzie przewodniczył i wygłosi homilię
Ks. Bp Marek Solarczyk z diecezji warszawsko-praskiej. Po Mszy świętej będzie spotkanie z Ks.
Biskupem w Duszpasterstwie Akademickim na temat Synodu o Młodzieży i Światowych Dni
Młodzieży w Panamie.
W przyszłą niedzielę zapraszamy na recital organowy Marcina Knury, który odbędzie się w
Sanktuarium o godz. 16. Szczegóły na plakatach.

Dziękujemy za ofiary złożone do puszek w ubiegłą niedzielę dla naszych Parafian w potrzebie.
Zebrano 4.260 zł.
W Sanktuarium przed amboną wystawiony jest kosz, do którego można składać żywność na święta
dla naszych ubogich 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.
Rekolekcje wielkopostne dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych zatytułowane „Tęsknota
początkiem wszystkiego”, które będzie prowadził O. Zdzisław Wojciechowski, jezuita, będą w
Dolnym Kościele za tydzień, od 18 do 20 marca o godz. 19.
Liceum Ogólnokształcące Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II ogłasza nabór do klas I. Szczegóły na
plakacie w gablocie.
Na stolikach pod chórem są do naszej dyspozycji czasopisma. Zachęcamy do lektury i wspierania
funduszu prasowego. W kruchcie Sanktuarium można nabyć zdrapkę wielkopostną, która może być
pomocą do przeżycia Wielkiego Postu przez indywidualne 40-dniowe rekolekcje.

