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1. Dziś już po raz piętnasty w Święto Miłosierdzia Bożego, o godz. 1500 uroczysta 

Msza św. polowa w Parku Moczydło pod przewodnictwem J. Em. Ks. Kardynała 

Kazimierza Nycza. Po Mszy św. przewidziano krótki program artystyczny. 

2. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i rocznicy I Komunii św. wraz z 

Rodzicami zapraszamy dziś w ramach przygotowań do uczestnictwa we Mszy św. o 

godz. 1500  w Parku na Moczydle przy posągu Pana Jezusa Miłosiernego. 

3. W czwartek, 16 kwietnia, w naszej archidiecezji rozpoczyna się wiosenna edycja 

Katechez Warszawskich. Tematem przewodnim tych katechez będzie rodzina. 

Katechezy będą wygłaszane w kościele Najświętszego Zbawiciela. Pierwszą z nich 

poprowadzi Kardynał Gianfranco Ravasi. Tematyka rodziny cieszy się w bieżącym roku 

dużym zainteresowaniem, dlatego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 

rozpoczynających się Katechezach Warszawskich. Będą one wygłaszane w każdy 

czwartek przez sześć kolejnych tygodni, z wyjątkiem czwartku poprzedzającego 

weekend majowy. Rozpoczęcie każdej katechezy o godz. 1930. Więcej informacji 

znajduje się na stronie internetowej Archidiecezji Warszawskiej. 

4. W dniach 24 – 25 kwietnia nawiedzi naszą parafię Matka Boża w Wizerunku 

Jasnogórskim. To wielkie wydarzenie poprzedzą rozpoczynające się od przyszłej 

niedzieli Misje Święte Nawiedzenia, które  poprowadzą Ojcowie Redemptoryści. 

 Misje potrwają tydzień, do niedzieli 26 kwietnia. Szczegółowy, 

okolicznościowy program misji będziemy mogli otrzymać dziś po uroczystej Mszy św. o 

godz. 1500 w Parku na Moczydle. Został on także wydrukowany w gazecie parafialnej i 

jest wywieszony w gablocie przed kościołem. 

 

 

5. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Wspólnota Magnificat zaprasza w poniedziałek na spotkanie z 

konferencją prof. Zenona Ziółkowskiego po Mszy św. o godz. 1800. 

• Duszpasterstwo Akademickie w poniedziałek po Mszy św. o godz. 

1900. 

• Koło Misyjne w sobotę o godz. 1530. 

 



6. Prace związane z renowacja posadzki w kościele, polegające na uzupełnieniu 

ubytków, szlifowaniu i zabezpieczeniu, rozpoczniemy w połowie kwietnia. Prace 

potrwają kilka tygodni i prowadzone będą także w nocy. Wiernych przepraszamy za 

możliwe niedogodności i prosimy o wyrozumiałość. 

7. Miesięczne składki na KUL mogą dziś regulować członkowie Towarzystwa Przyjaciół 

KUL. 

8. Taca dzisiejsza  przeznaczona jest na remonty w kościele i domu parafialnym. 

9. Nowy numer Koła św. Józefa można nabyć dziś przed kościołem. 

10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Lucynę Murawską, 

Teodozję Wdowczyk.  Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek 

....... 

 


