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Dzisiaj, w pierwszą niedzielę miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu będzie od godz. 14;
wspólna modlitwa o godz. 15. Po Gorzkich Żalach w Sali Nazaret odbędzie się spotkanie Apostolstwa
Modlitwy i Żywego Różańca.
O godz. 18 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
Dziś (7 kwietnia) na Mszy świętej o godz. 19.30 rozpoczynają się Akademickie Rekolekcje
wielkopostne. Będzie je głosił o. Wojciech Żmudziński, jezuita. Od poniedziałku do środy nauki
rekolekcyjne będą podczas Mszy świętej o godz. 20 w Sanktuarium.
Panie z zespołu charytatywnego „Wzajemna Pomoc” i Caritas w holu Sanktuarium przeprowadzają
dziś zbiórkę do puszek na paczki świąteczne dla będących w potrzebie naszych Parafian.
Collegium Bobolanum zaprasza na konferencję z cyklu „Aby życie miało smak”, na temat „Smak
prawdy”, którą wygłosi O. Zbigniew Kubacki SJ. Zapraszamy w czwartek o godz. 19 do Auli Wielkiej
Bobolanum.
W piątek, po Mszy świętej o godz. 19, będzie Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii. Stacje Drogi
Krzyżowej będą wiodły ulicami: Rakowiecką, Asfaltową, Narbutta, Łowicką i Rakowiecką do
Sanktuarium. Przynosimy ze sobą lampiony i świece. W tym dniu innych nabożeństw Drogi
Krzyżowej ani Adoracji Krzyża nie będzie. Prosimy o nie parkowanie na trasie procesji Drogi
Krzyżowej samochodów. Zapraszamy wszystkich: dorosłych, młodzież i dzieci do licznego udziału w
tej wspólnej modlitwie.
W miniony piątek jałmużna postna do puszki św. Antoniego dla potrzebujących naszych Parafian, w
tym dla dzieci z ubogich rodzin wyniosła 3.190 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.
Przyszła niedziela jest Niedzielą Palmową, rozpoczynającą Wielki Tydzień Męki Pańskiej.
Poświęcenie palm przed Mszą świętą o godz. 11.30 i 13 będzie na zewnątrz Sanktuarium. W związku
z tym parking przed Sanktuarium do godz. 14 będzie nieczynny. Będzie możliwość zaparkowania na
parkingu Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej – wjazd od ul.
Akacjowej.
Palemki w przyszłą niedzielę będzie można nabyć u ministrantów przed Sanktuarium. Fundusz ze

sprzedaży będzie przeznaczony na wakacje ministranckie.
Fundacja „Cultura Animi” zaprasza w przyszłą niedzielę na koncert o godz. 18.30 w Dolnym
Kościele. Szczegóły na plakatach.
W przyszłą niedzielę Wspólnota Małżeństw zaprasza na Kiermasz Świąteczny na rzecz Domu Dziecka
w Chotomowie, prowadzonego przez Siostry Służebniczki.
Rozpoczyna się nowy cykl Konferencji Przedślubnych. Pierwsze spotkanie będzie w środę 17
kwietnia o godz. 20 w Sali Emaus w Domu Parafialnym. Zapisy w Kancelarii Parafialnej.
Tego samego dnia o godz. 19 w Sali Emaus rozpocznie się też dwumiesięczny cykl katechez dla
dorosłych przygotowujących do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
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.
Jeszcze dziś można wziąć udział w zbiórce makulatury na cele misyjne. Kontener jest wystawiony na
placu kościelnym.
Na stolikach pod chórem są do naszej dyspozycji czasopisma. Zachęcamy do lektury i wspierania
funduszu prasowego.

