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Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 18.
Fundacja Cultura Animi zaprasza na Koncert muzyki instrumentalnej dziś o godz. 18.30 w Dolnym
Kościele. Szczegóły na plakatach.
Jezuickie Centrum Społeczne zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące wolontariatu w formie
korepetycji dla dzieci ze Wschodu. Spotkanie będzie dziś w sali Duszpasterstwa Akademickiego po
Mszy świętej o godz. 19.30.
W poniedziałek przypada uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Msze święte będą o
godz. 7, 8, 9, 12, 17 i 19.
Msza święta dla Kobiet będzie we wtorek o godz. 18 w Dolnym Kościele.
Rekolekcje wielkopostne dla mam z małymi dziećmi na temat „O świętości w codzienności” będą w
środę o godz. 10 w Dolnym Kościele. Szczegóły na plakatach.
W piątek zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej: dzieci o godz. 16.15, dorosłych o godz. 9.30 i
o 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 1.900 zł. Praktykę piątkowej jałmużny i
osobistego postu połączmy z modlitwą, na przykład z udziałem w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.
Przed amboną jest wystawiony kosz, do którego możemy składać żywność dla potrzebujących
Parafian.
Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i świąteczny wystrój Sanktuarium można składać do skarbonki
pod chórem.
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 Sali w Duszpasterstwie Akademickim.
Za tydzień rozpoczną się wielkopostne rekolekcje parafialne. Rozpoczną się one na Mszy świętej w
sobotę o godz. 19, zaś w niedzielę nauki rekolekcyjne będą głoszone na Mszach świętych w
Sanktuarium oprócz Mszy świętej akademickiej o godz. 19.30. Będzie je głosił O. Piotr Kwiatek,
kapucyn.
Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na Misje. Zebrano 3.283 zł.
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 Konferencję 5 Kluczy poświęconej modlitwie uwolnienia zapraszamy do Józefowa w dniach 30-31
marca. Szczegóły i możliwość rejestracji na plakatach.
Na stolikach pod chórem są do naszej dyspozycji czasopisma. Zachęcamy do lektury i wspierania
funduszu prasowego.
Przypominamy, że w przyszłą niedzielę nastąpi zmiana czasu na czas letni. Przesuwamy zegarki o
jedną godzinę do przodu.

