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W dniu dzisiejszym obchodzimy Niedzielę „AD GENTES” – dzień modlitwy, postu i solidarności z
misjonarzami. Ofiary na pomoc misjonarzom można składać do skarbonki przy ławkach z tyłu
Sanktuarium.
Zapraszamy na recital organowy Marcina Knury, który odbędzie się dzisiaj w Sanktuarium o godz.
16.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, które głosi o. Bartosz Kurzyński, będą dzisiaj w Sanktuarium o
godz. 18..
Rekolekcje wielkopostne dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych i dla osób
rozwiedzionych zatytułowane „Tęsknota początkiem wszystkiego”, które będzie prowadził O.
Zdzisław Wojciechowski, jezuita, będą w Dolnym Kościele od poniedziałku do środy o godz. 19.
W poniedziałek zapraszamy na modlitwę uwielbienia Boga z zespołem BACK HOME WARSAW.
Początek na Mszy świętej o godz. 19.
We wtorek przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Msze
święte będą o godz. 7, 8, 9, 12, 17 i 19.
Spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej i Liderów Wspólnot Parafialnych odbędzie się w
środę o godz. 19 w Duszpasterstwie Akademickim.
Spotkanie dla Rodziców dzieci pierwszokomunijnych ze Szkoły Podstawowej nr 69 i 70 będzie w
czwartek o godz. 18 w Dolnym Kościele.
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 1.790 zł. Praktykę piątkowej jałmużny i
osobistego postu połączmy z modlitwą, na przykład z udziałem w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.
W Sanktuarium przed amboną wystawiony jest kosz, do którego można składać żywność na święta
dla naszych ubogich parafian.
Schola parafialna i schola akademicka przygotowują oprawę muzyczną Triduum Paschalnego.
Zapraszamy też osoby chętne, zwłaszcza mające doświadczenie ze śpiewem chóralnym czy też
wykształcenie muzyczne, na próby w soboty o godz. 16 do Duszpasterstwa Akademickiego w Domu
Parafialnym.
Jezuickie Centrum Społeczne zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące wolontariatu w formie
korepetycji dla dzieci ze Wschodu. Spotkanie będzie w przyszłą niedzielę w sali Duszpasterstwa
Akademickiego po Mszy świętej o godz. 19.30.

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 do naszej dyspozycji czasopisma. Zachęcamy do lektury i wspierania
funduszu prasowego.

