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Wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom i Sympatykom Sanktuarium życzymy, aby
Prawda, że CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, towarzyszyła Wam każdego dnia i
przypominała, że miłość Boga do człowieka nie ma granic.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do oprawy liturgicznej i muzycznej Triduum
Paschalnego oraz wystroju Ołtarza Adoracji i Grobu Pańskiego.
Nieszpory Zmartwychwstania Pańskiego z procesją do chrzcielnicy i Koronką do Miłosierdzia Bożego
będą dzisiaj o godz. 18.45.
Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Msze święte będą odprawiane według porządku niedzielnego.
Tradycyjnie, taca w tym dniu będzie przeznaczona na potrzeby Papieskiego Wydziału Teologicznego
„Collegium Bobolanum”.
W ramach Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego, które przypada w przyszłą niedzielę,
zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego od jutra do soboty włącznie o godz. 18.30, zaś w
przyszłą niedzielę w Godzinie Miłosierdzia o godz. 15.
Z racji Oktawy Wielkanocnej w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych.
W ramach JESUITS BIBLICAL DAY odbędzie się dyskusja na temat: „Czy biblijny obraz Boga zależy
od metody czytania tekstu”. Będą w niej uczestniczyć znani bibliści z różnych krajów. Dyskusja
odbędzie się w Auli Wielkiej „Bobolanum” w piątek o godz. 17.15. Zapraszamy zainteresowanych.
Wstęp wolny.
W wigilię Święta Miłosierdzia Bożego w naszym Sanktuarium odbędzie się koncert zespołu gospel „Z
Potrzeby Serc”. Będzie on połączony z adoracją Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy w sobotę o
godz. 20.
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.
Za tydzień odbędzie się zbiórka wolontariuszy, którzy wyjeżdżają do Zambii, aby tam pomagać
pracującym na misjach polskim jezuitom.
Na stolikach pod chórem są do naszej dyspozycji czasopisma świąteczne. Polecamy zwłaszcza nasz
nowy Biuletyn Parafialny „Sanktuarium św. Andrzeja Boboli” Zachęcamy do lektury i wspierania
funduszu prasowego.

