
• Sierpień,  Wrzesień  2011   (przerwa  wakacyjna,  spotkania  nieformalne)  

Lipiec 2011 (program wakacyjny)

• Poniedziałek 4 lipca, godz. 18.00-20.00 (w zależności od aktualnych ustaleń) - gry 
planszowe, spotkania integracyjne we własnym gronie (dolny kościół, szczegółowe info 
na fejsbuku). 

• Wtorek 5 lipca, godz. 20.00 - wieczór filmowy (dolny kościół, szczegółowe info na 
fejsbuku). 

• Środa 6 lipca, godz. 19.00 - wakacyjne spotkanie D. A. (dolny kościół). 

• Poniedziałek 11 lipca, godz. 18.00-20.00 (w zależności od aktualnych ustaleń) - gry 
planszowe, spotkania integracyjne we własnym gronie (dolny kościół, szczegółowe info 
na fejsbuku). 

• Wtorek 12 lipca, godz. 20.00 - wieczór filmowy (dolny kościół, szczegółowe info na 
fejsbuku). 

• Środa 13 lipca, godz. 20.00 - wakacyjne spotkanie D. A. (dolny kościół). 

• Poniedziałek 4 lipca, godz. 18.00-20.00 (w zależności od aktualnych ustaleń) - gry 
planszowe, spotkania integracyjne we własnym gronie (dolny kościół, szczegółowe info 
na fejsbuku). 

• Wtorek 19 lipca, godz. 20.00 - wieczór filmowy (dolny kościół, szczegółowe info na 
fejsbuku). 

• Środa 20 lipca, godz. 20.00 - wakacyjne spotkanie D. A. (dolny kościół). 

• Poniedziałek 4 lipca, godz. 18.00-20.00 (w zależności od aktualnych ustaleń) - gry 
planszowe, spotkania integracyjne we własnym gronie (dolny kościół, szczegółowe info 
na fejsbuku). 

• Wtorek 26 lipca, godz. 20.00 - wieczór filmowy (dolny kościół, szczegółowe info na 
fejsbuku). 

• Środa  27  lipca,  godz.  20.00 -  wakacyjne  spotkanie  D.  A.  (dolny  kościół,  dolny 
kościół).  

Czerwiec 2011

• Czwartek 2 czerwca, godz. 20.00 - Nieszpory (możliwość spowiedzi).

• Niedziela 5 czerwca - pierwszy Delanalny Dzień Młodzieży pod hasłem "Musicie od 
siebie  wymagać".

18.00 - zawiązanie wspólnoty, Nieszpory, świadectwo pana prof. A Zielińskiego, który w  
latach studenckich uczestniczył w grupie akademickiej Karola Wojtyły i jeździł z Nim na  
wakacje.

19.00  -  uroczysta  Msza  św.  Koncelebrowana  pod  przewodnictwem  Księdza  
Arcybiskupa).

20.15 - wspólna kolacja u Maryi (przynieście coś na wspólny stół).

• Piątek 10 czerwca, godz. 20.00 - wieczór ciekawego filmu (dolny kościół).

• Czwartek 16 czerwca, godz. 20.00 - Modlitwa kanonami Taize

• Piątek 17 czerwca, godz. 19.15 -  spotkanie  z Janem Pietrzakiem (kawiarenka w 
dolnym kościele).

• Niedziela  19 czerwca -  na  Mszy o  godz.  19.00 zakończenie  Roku Akademickiego 
2010/2011,



po Mszy w kawiarence koncert chóru młodzieżowego.

• od 24 do 30 czerwca - rekolekcje pod żaglami, koszt: 750 ZŁ, szczegół. informacje u 
ks.  Marcina  

Maj 2011

• Czwartek 5 maja, godz. 20.00 - Nieszpory (możliwość spowiedzi).

• Czwartek 19 maja, godz. 20.00 - Modlitwa kanonami Taize

• Piątek 27 maja, godz. 20.00 - wieczór ciekawego filmu (dolny kościół).

• Sobota  28  maja  godz.  10.00 -  Diecezjalne  spotkanie  Ruchów  i  Stowarzyszeń
(przewodniczy  Ks.  Arcybiskup  Henryk  Hoser  SAC).  

Kwiecień 2011

• IV  Niedziela  Wielkiego  Postu,  3  kwietnia,  godz.  19.00 -  homilię  wygłosi  Ks. 
Profesor  Jarosław  Sobkowiak
(akademicki Wielki Post) 

• Niedziela 3 kwietnia, godz. 20.15 - Gender a logika Miłości- wykład ks. Profesora 
Jarosława Sobkowiaka

• Czwartek 7 kwietnia, godz. 20.00 - Nieszpory (możliwość spowiedzi)

• Niedziela  10  kwietnia  godz.  19.00 -  Rozpoczęcie  Misji  (msza  św.  z  nauką 
rekolekcyjną)

• Poniedziałek - Czwartek (od 11 do 14 kwietnia), godz. 20.00 - Msza św z nauką 
rekolekcyjną

• Piątek 15 kwietnia, godz. 20.00 - Droga Krzyżowa ulicami Bródna

• Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 17 kwietnia, godz. 19.00 - Msza św i procesja z 
palmami
(rozpoczęcie przy figurce M.B. na ul Syrokomli 7/13)

• Czwartek 21 kwietnia, godz. 20.00 - Modlitwa kanonami Taize

• 28  kwietnia -  wyjazd  na  beatyfikację  Jana  Pawła  II  (powrót  3  maja)

Marzec 2011

• Czwartek 3 marca, godz. 20.00 - Nieszpory (możliwość spowiedzi)

• Sobota 5 marca, godz. 20.00 - Bal ostatkowy

• Środa Popielcowa 9 marca,  godz.  20.00 -  Msza na rozpoczęcie Wielkiego Postu 
(akademicki Wielki Post)

• Piątek 11 marca, godz. 19:30 - Studencka droga krzyżowa (akademicki Wielki Post)

• I  Niedziela  Wielkiego  Postu  13  marca,  godz.  19.00 -  nawiedzenie  środowiska 
akademickiego przez Obraz M.B. Prymasowskiej. Mszę św odprawi i homilię wygłosi ks. 
dr Andrzej Gałka (akademicki Wielki Post) 

• Niedziela 13 marca, godz. 20.15 - Różnice psychiczne między płciami i sposoby ich 
funkcjonowania
wykład Pani Profesor Marii Jankowskiej

• Czwartek 17 marca, godz. 20.00 - Modlitwa kanonami Taize

• Piątek 18 marca, godz. 19:30 - Studencka droga krzyżowa (akademicki Wielki Post)

• II Niedziela Wielkiego Postu, 20 marca, godz. 19.00 - homilię wygłosi o Paweł 
Stępkowski,  paulin



(akademicki Wielki Post)

• Piątek 25 marca, godz. 19:30 - Studencka droga krzyżowa (akademicki Wielki Post)

• III Niedziela Wielkiego Postu, 27 marca, godz. 19.00 -  homilię  wygłosi  ks. dr 
Krzysztof  Waligóra
(akademicki Wielki Post)

• Niedziela 27 marca, odz. 20.15 - Dar Płodności. Radość czy utrapienie? (wykład dr 
Grażyny  Rybak)  

Luty 2011

• 6 II o 18:00 - spotkanie organizacyjne dot. wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży w 
Madrycie.

• 6 II godz. 19.00 -  Mszę odprawi i  kazanie wygłosi  ks. pułkownik Sławomir Żarski
Po Mszy spotkanie w dolnym kościele na temat patriotyzmu i  posługi kapłańskiej w 
Wojsku Polskim.

• Od  19  do  26  lutego wspólny  wyjazd  w  Bieszczady
Szczegółowe  informacje  i  zapisy  u  Grzegorza  Gałązki,  tel.  500  01  81  57 

Styczeń 2011

• 6 I - Bródnowski Marsz Trzech Króli (14.30 zbiórka przy skrzyżowaniu ul. Bartniczej i 
Rembielińskiej)
Przemarsz ulicami: Bartnicza - Bolesławicka - Poborzańska - Wysockiego

• 9  I  godz.  20.00 -  "Być  mężczyzną  i  być  kobietą  -  płciowość  jako  dar  Boga..."
Spotkanie z cyklu "Los kobiety w ręku mężczyzny". Prowadzi Pani Małgorzata Dorosz.

• 16  I  (na  mszy  o  19.00) -  koncert  kolęd  góralskich  (w  wykonaniu  kapeli  z 
Zakopanego)
Po mszy zabawa przy muzyce góralskiej (dolny kościół)

• 21 I godz. 20.00 - Wieczór ciekawego filmu (dolny kościół).

• 22 I godz. 20.00 - bal karnawałowy

• 23  I  (po  mszy  ok  20.00) -  wspólne  kolędowanie  

Grudzień 2010

• Piątek 10 XII godz. 20.00 - Wieczór ciekawego filmu (dolny kościół).

• Piątek-Sobota 17-18 grudnia - Adwentowy dzień skupienia u Księży Pallotynów w 
Otwocku.
Szczegółowe informacje i zapisy u Małgorzaty Jarosławskiej, tel. 504 22 37 37 

• Niedziela  12  i  19  XII  godz.  19.00 -  Rekolekcje  Akademickie
Prowadzi ks. Jan Konarski (DA z par. św. Zygmunta w Warszawie)

• Piątek  31  XII  godz.  20.30 -  zabawa  Sylwestrowa  (o  północy  Msza  święta).

Listopad 2010

• Niedziela 21 XI godz. 20.00 -  (w dolnym kościele) Przedstawienie teatralne "Mój 
Chrystus połamany".

• Piatek 26 XI godz. 20.00 - Wieczór ciekawego filmu (dolny kościół).

• Sobota  27  XI  godz.  19.30 -  wieczór  Andrzejkowo-Adwentowy.  
Zabawa taneczna zakończona o północy adoracją Najświetszego Sakramentu w intencji 
poszanowania  życia.



Wspólne wyjazdy 

• W  lutym  (od  19  do  26)  2011r. planowany  jest  wyjazd  w  Bieszczady
Szczegółowe informacje i zapisy u Grzegorza Gałązki, tel. 500 01 81 57 

• W dniach 28 IV - 4 V 2011r. planowany jest wyjazd na beatyfikacje Jana Pawła II do 
Rzymu.  
Informacje i zapisy w zakrystii. Ilość miejsc ograniczona.

• W dniach 5-26 sierpnia 2011r. wyjazd do Madrytu na  Światowe Dni Młodzieży
-  trasa  objazdowa  przez  Sanktuaria  Maryjne  Europy.
Szczegółowe informacje i zapisy u Magdaleny Gałązki, tel. 500 01 81 58 


