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Dziękujemy za ofiary złożone na dzisiejszą tacę z przeznaczeniem na prace remontowe w naszym
Sanktuarium.
Wspólnota Małżeństw przy naszej Parafii zaprasza do holu Sanktuarium na Kiermasz Świąteczny na
rzecz Domu Dziecka w Chotomowie, prowadzonego przez Siostry Służebniczki.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym będą dziś o godz. 18.
Fundacja „Cultura Animi” zaprasza dziś na koncert o godz. 18.30 w Dolnym Kościele. Szczegóły na
plakatach.
We wtorek 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, 17 i 19.
Zapraszamy na Noc Konfesjonałów w naszym Sanktuarium w najbliższą środę. O godz. 19.45 będzie
„Nabożeństwo Pokutne”, rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi do
godz. 24.00.
Święte Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego stanowi szczyt roku liturgicznego oraz źródło
łaski i poznania Jezusa Chrystusa. Program tych uroczystości w naszym Sanktuarium znajduje się na
plakatach, stronie internetowej i Facebooku.
W Wielki Czwartek, w dzień ustanowienia Eucharystii, zostanie odprawiona Liturgia z udziałem
dzieci o godz. 17.00, natomiast o godz. 19.00, uroczysta Msza święta Wieczerzy Pańskiej, której
będzie przewodniczył Abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Po liturgii
wieczornej do godz. 22.00 będzie adoracja w „Ciemnicy” – specjalnie przygotowanej Kaplicy
Przechowania Najświętszego Sakramentu. W Wielki Czwartek będzie okazja do spowiedzi od godz. 7
do 20.00. Osobom, które nie mogą uczestniczyć w Wielki Czwartek we Mszy świętej Wieczerzy
Pańskiej, będzie udzielana Komunia święta od godz. 7.00 do 11.00.
W Archikatedrze Warszawskiej w czwartek o godz. 10 będzie uroczysta celebracja Mszy poświęcenia
Krzyżma.
W Wielki Piątek Liturgia z udziałem dzieci będzie o godz. 15.00. Liturgia Męki Pańskiej z adoracją
krzyża będzie o godz. 18.00. Okazja do spowiedzi od godz. 7 do 20. Adoracja w „Ciemnicy” od godz.
7.00, a po zakończeniu liturgii wieczornej przy Grobie Pańskim do godz. 22.00. W tym dniu
obowiązuje post ścisły.
W Wielki Piątek z Akademickiego Kościoła św. Anny o godz. 20 wyruszy Droga Krzyżowa, która
przejdzie ulicami Warszawy.
W Wielką Sobotę okazja do spowiedzi będzie od godz. 7 do 20. Adoracja przy Grobie Pańskim od
godz. 7.00 do 16.45. Święcenie pokarmów w kruchcie Sanktuarium od godz. 8 do 18. Liturgia dla
dzieci będzie o godz. 17.00. Liturgia Zmartwychwstania Pańskiego – Wigilii Paschalnej – rozpocznie

się Obrzędem Światła na zewnątrz Sanktuarium o godz. 21.00. Przynosimy ze sobą świece. Na
zakończenie liturgii będzie procesja rezurekcyjna. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego
pierwsza Msza święta będzie o godz. 7.00.
W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę będzie w Sanktuarium o godz. 7.30 uroczysta
Jutrznia. W piątek i sobotę, w ramach przygotowania do Uroczystości Miłosierdzia Bożego, po jutrzni
będzie Koronka do Miłosierdzia Bożego. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego zapraszamy o
godz. 18:45 na nieszpory połączone z Koronką do Miłosierdzia Bożego.
W Wielką Sobotę z racji liturgii poświęcenia ognia i procesji rezurekcyjnej parking przed
Sanktuarium będzie zamknięty. Będzie możliwość skorzystania z parkingu Politechniki Warszawskiej
od soboty, godz. 8, do niedzieli godz. 2 w nocy. Wjazd od ul. Akacjowej.
W ten piątek jałmużna postna na wsparcie potrzebujących, zwłaszcza dzieci, wyniosła 1.920 zł.
Dziękujemy za ofiary złożone na paczki świąteczne dla Parafian w potrzebie. Zebrano 6.950 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.
Przed amboną jest wystawiony kosz, do którego możemy składać żywność dla potrzebujących
Parafian.
Z tyłu kościoła do skarbonki można złożyć ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego i świąteczny wystrój
Sanktuarium.
Na stolikach pod chórem są do naszej dyspozycji czasopisma świąteczne. Polecamy nowy numer
Biuletynu Parafialnego „Sanktuarium św. Andrzeja Boboli”. Zachęcamy do lektury i wspierania
funduszu prasowego.

