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1. Gorzkie Żale dziś o godz. 1815. 

2. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Wspólnota Magnificat zaprasza na spotkanie z prof. Zenonem Ziółkowskim  

w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800; 

• Bractwo Adoracyjne  w piątek na Mszy św. o godz. 1900. Po Mszy św. spotkanie 

koordynatorów; 

• Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania w przyszłą niedzielę  

na Mszy św. o godz. 900. Po Mszy św. spotkanie w dolnym kościele. 

3. Nabożeństwa wielkopostne: 

• Droga Krzyżowa w każdy piątek: 

� dla dzieci o godz. 1700; 

� dla dorosłych o godz. 800 i po Mszy św. o godz. 1800; 

� dla młodzieży o godz. 2000. 

• Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 1815. 

4. Konferencja dla narzeczonych w poniedziałek o godz. 2000 w Sali św. Józefa. 

5. Msza św. w godzinie śmierci błogosławionego Jana Pawła II w dziewiątą rocznicę śmierci 

w środę, 2 kwietnia, o godz. 2137. Mszę św. poprzedzi montaż słowno-muzyczny w wykonaniu 

młodzieży z Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II o godz. 21.00. 

6. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas każdej Mszy św.  

i po południu od godz. 1700. 

7. „24 godziny dla Pana” to inicjatywa pastoralna papieża Franciszka, którą podjęliśmy w naszej 

parafii. Będziemy ją kontynuować w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 1700 do 1700  

w sobotę. Ta 24-godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, nad którą pieczę będą 

sprawować grupy i zespoły parafialne, z możliwością spowiedzi pierwszopiątkowej  

do godz. 2400, będzie przygotowaniem parafii do spotkania z Matką Bożą w Cudownym 

Wizerunku Obrazu Jasnogórskiego i aktywnym oczekiwaniem na Światowe Dni Młodzieży  

w roku 2016. Na adorację, obok naszych parafian, zapraszamy mieszkańców Warszawy. 



8. Parafialne Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozpoczynamy  

od przyszłej niedzieli. Poprowadzi je Ojciec Edward PRACZ. Program rekolekcji umieszczony 

jest w gablocie przed kościołem i w gazecie parafialnej. 

9. „Miasta, słuchajcie!...” – to nowa publikacja znanego autora, prof. Zenona Ziółkowskiego, 

zawierająca doniosłe przesłanie Jana Pawła II, głoszone w polskich miastach podczas 

papieskich pielgrzymek do Ojczyzny. Tę piękną i wartościową książkę, godną polecenia 

szczególnie przed kanonizacją naszego Rodaka, można będzie nabyć wraz z autografem Autora 

w przyszłą niedzielę po Mszach św. przed kościołem w cenie 20 złotych. 

10. Świece świąteczne zespół Caritas sprzedaje dziś przy wyjściu z kościoła. Dochód ze sprzedaży 

przeznaczony jest na cele charytatywne. 

11. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa zbierają dziś przy wyjściu z kościoła Panie z Żywego Różańca. 

12. Nowy numer „Koła św. Józefa” można nabyć przed kościołem. 

13. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele Ś†P Celinę PAWLIK. Pamiętajmy  

o Niej w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek... 


