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W dniu dzisiejszym w naszym Sanktuarium rozpoczynamy Parafialne Rekolekcje Wielkopostne, które
głosi O. Piotr Kwiatek, kapucyn. Nauki rekolekcyjne będą głoszone do środy podczas Mszy świętych
o godz. 9, 12, 17 i 19.
Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 18.
We wtorek przypada 14. Rocznica śmierci św. Jana Pawła II, papieża. Na Placu Piłsudskiego o godz.
21 będzie czuwanie modlitewne pod przewodnictwem Ks. Kard. Kazimierza Nycza.
Na Mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie zapraszamy do Sanktuarium w środę o godz. 19.
Ten czwartek jest pierwszym czwartkiem miesiąca. O godz. 17 będzie Msza święta w intencji
powołań kapłańskich i zakonnych. Po Mszy świętej Ministrantów i ich Bliskich zapraszamy na
spotkanie w Salce Ministranckiej.
Ten piątek jest pierwszym piątkiem miesiąca. Zachęcamy do spowiedzi i komunii świętej
wynagradzającej Bożemu Sercu, Po południu spowiedź od godz. 16.
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 1.870 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.
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.
Zapraszamy do Sanktuarium na recital organowy Artura Pałasukina z Białorusi, który odbędzie się w
Sanktuarium w sobotę o godz. 18.
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.
Przyszła niedziela jest pierwszą niedzielą miesiąca. Po Mszy świętej o godz. 13 będzie wystawienie
Najświętszego Sakramentu, wspólna adoracja o godz. 15. Po Gorzkich Żalach będzie spotkanie
Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca w Sali Nazaret.
W przyszłą niedzielę Panie z Parafialnego Zespołu Caritas i Wzajemnej Pomocy będą przeprowadzały
zbiórkę do puszek na paczki świąteczne dla znajdujących się w potrzebie naszych Parafian.

Za tydzień w niedzielę na Mszy świętej o godz. 19.30 rozpoczną się Akademickie Rekolekcje
wielkopostne. Będzie je głosił O. Wojciech Żmudziński, jezuita.
Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i świąteczny wystrój Sanktuarium można składać do skarbonki
pod chórem.
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.
Zbiórka makulatury na cele misyjne odbędzie się od piątku do przyszłej niedzieli włącznie. Kontener
będzie wystawiony na placu kościelnym.
Na stolikach pod chórem są do naszej dyspozycji czasopisma. Zachęcamy do lektury i wspierania
funduszu prasowego.

