
Czerwiec 2012 

 1.07 – instalacja proboszczowska ks. Marcina na nowej parafii! 

 24.06 – pożegnanie ks. Marcina, naszego duszpasterza, który został proboszczem w 

parafii p.w. Dobrego Pasterza 

 17.06 – premiera przedstawienia „Bo Ty jesteś najważniejszy…” w reż. Moniki 

Oliszewskiej, w wykonaniu studentów i młodzieży z naszej parafii 

 17.06 – Drugi DEKANALNY DZIEŃ MŁODZIEŻY. Adoracja Najświętszego 

Sakramentu, świadectwa 

 8.06-7.07 Euro 2012 – transmisje z meczy rozgrywanych przez reprezentację Polski w 

piłce nożnej; mecz rozpoczęcia, ćwierćfinały, półfinały, finał 

 9.06 – ewangelizacyjny koncert zespołu Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej 

 7. 06 – wspólne budowanie ołtarza na Boże Ciało: Rodzina Bogiem silna 

 1.06 – wieczór filmowy „Ja jestem” 

Maj 2012 

 27.05 – zbieramy nakrętki, aby dofinansować wakacje dzieciaków z Domu Dziecka 

 26.05 – diecezjalne spotkanie młodych w Ostrówku 

 26.05 – czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego – wraz z Ruchem Światło-Życie 

 19.05 – Majówka na rowerach, trasa do Jablonnej, na miejscu piknik z rodzinami i 

dziećmi 

 9.05 – poświęcenie kaplicy w dolnym kościele! 

Kwiecień 2012 

 29.04 – nieszpory na ulicy – ewangelizacja prowadzona przez drogę 

neokatechumenalną 

 28.04 – wieczór filmowy „Kolumbia – świadectwo dla świata” 

 25.04 – spotkanie z dr Grażyną Rybak nt., „Płodność – radość czy utrapienie” 

 20-22.04 – 7 sekretów efektywnego ojcostwa – warsztaty dla ojców tato.net 

 21.04 – warszawski marsz w obronie TV. Trwam oraz wartości chrześcijańskich 

 20.04 – Misja Warszawy , śpiewanie na ulicy pieśni o Zmartwychwstaniu Jezusa 

Chrystusa 

 19.04 – Misja Warszawy, adoracja Najświętszego Sakramentu do 22.00 

 30-04-5.05 Majówka w Olczy (koło Zakopanego) – rekolekcje wokół hasła: „Nie 

znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia dopóki nie zwróci się do Miłosierdzia 

mojego” 

 15.04 – Niedziela Miłosierdzia Bożego – gość specjalny ks. prof. Waldemar 

Chrostowski 

 5-9. 04 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE oraz WIELKANOC 

 5.04 – Noc konfesjonałów 2.0, spowiedź do 24.00 

 1.04 – Niedziela Palmowa – Radujmy się zawsze w Panu – spotkanie w radości z ks. 

bp Markiem Solarczykiem 

Marzec 2012 

 Piątek, 2 marca, godz. 20.30 – pierwsze spotkanie parafialnej grupy teatralnej. 

 Wekeend 2-4 marca,  Warsztaty Muzyki Liturgicznej “Adoramus te Christe”  – 

schola się szkoli  



 Piątek 2 marca, godz. 19.30 Droga Krzyżowa dla ludzi młodych. 

 Niedziela 4 marca, godz. 19:00 – Wielkopostne rekolekcje „na raty” – słowo ks. 

Andrzej Kopczyński – proboszcz z Ząbek + akcja ewangelizacyjna: “Post za brata”. 

 Piątek 9 marca, godz. 19.30 Droga Krzyżowa dla ludzi młodych. 

 Sobota 10 marca, godz. 19.00 – konferencja “Zaufanie czyni cuda” – o. Tanguy 

Marie Pouliguen, kapłan z francuskiej Wspólnoty Błogosławieństw (kawiarenka). 

 Niedziela 11 marca, godz. 19:00 – Wielkopostne rekolekcje „na raty” – słowo br. 

Moris Maurin – Zgromadzenie Małych Braci od Jezusa + akcja 

ewangelizacyjna: “Post za brata”. Po Mszy św. spotkanie z gościem w kawiarence. 

 Piątek 16 marca, godz. 19:00 Wyjazdowa, gościnna droga krzyżowa w Ząbkach. 

 Niedziela 18 marca, godz. 19:00 – Wielkopostne rekolekcje „na raty” – słowo ks. 

Marek Kruszewski – specjalista ds. rodziny + akcja ewangelizacyjna: “Post za brata” 

+ wielkopostna jałmużna: zbiórka darów dla Domu Dziecka w Płudach. 

 Piątek 23 marca, godz. 19.30 Droga Krzyżowa dla ludzi młodych (na zewnątrz). 

 Sobota 24 marca, godz. 18:00 – Wspólne wyjście na Misterium Męki Pańskiej na Pl. 

Piłsudskiego. 

 Sobota 24 marca, godz. 20:00 – Wieczór filmowy, wyświetlamy film „Droga życia” 

(kawiarenka). 

 Niedziela 25 marca, godz. 19:00 – Wielkopostne rekolekcje „na raty” – słowo ks. 

Kazimierz Gajowy – salezjanin, misjonarz z Libanu + akcja ewangelizacyjna: “Post za 

brata” + wielkopostna jałmużna: zbiórka darów dla Domu Dziecka w Płudach. Po 

Mszy św. spotkanie z gościem w kawiarence. 

 Środa 28 marca, godz. 20.30 Chrześcijanie prześladowani na świecie – spotkanie z 

gościem w ramach DA – Open Doors (kawiarenka). 

 Piątek 30 marca, godz. 19.30 Droga Krzyżowa ulicami Bródna. 

Luty 2012 

 Niedziela 12 lutego,  Wystawa o Solidarności i stanie wojennym – wypożyczona z 

Archiwum Akt Nowych (kawiarenka) 

 Niedziela 12 lutego, godz. 19:00 Dzień chorych – procesja eucharystyczna z 

Najświętszym Sakramentem w głównej nawie kościoła, przeżegnanie się wodą ze 

źródełka w Lourdes. 

 Piątek 17 lutego, godz. 20:00 – Wieczór filmowy, wyświetlamy film „św. Filip Neri” 

część I (kawiarenka). 

 Sobota 18 lutego, godz. 20:00 – 24.00 Karnawałowa ZABAWA OSTATKOWA, 

(kawiarenka). 

 Niedziela 19 lutego, godz. 13.00-15.00 Bal ostatkowy dla dzieci (kawiarenka). 

 Niedziela 19 lutego, godz. 19.00 Spotkanie z gościem – o. Łukasz z Włoch i o. 

Ashenafi z Etiopii – Misjonarze Matki Bożej Pocieszania. Po Mszy św. spotkanie w 

kawiarence. 

 Środa 22 lutego, godz. 20:00 – Środa Popielcowa, po Mszy św. adoracja dla ludzi 

młodych – spowiedź. 

 Piątek 24 lutego, godz. 19.30 Droga Krzyżowa dla ludzi młodych. 

 Piątek 24 lutego, godz. 20:15 – Wieczór filmowy, wyświetlamy film „św. Filip Neri” 

część II (kawiarenka). 

 Niedziela 26 lutego, godz. 19:00 Rozpoczęcie wielkopostnych rekolekcji „na raty” – 

słowo skieruje do nas ks. Krzysztof Pawlina – wieloletni rektor seminarium 

duchownego w  Warszawie. 



 Niedziela 26 lutego, godz. 19:00 Startuje akcja: “Post za brata” – wielkopostna 

ewangelizacja o chlebie i wodzie… 

Styczeń 2012 

 Piątek 6 stycznia, godz. 15:00 II Bródnowski Marsz Trzech Króli. Trasa wiedzie 

wzdłuż ul. Wysockiego (od skrzyżowania z ul. Matki Teresy z Kalkuty), do Kościoła 

pw. Matki Bożej Różańcowej na Bródnie. Po zakończeniu marszu,  fragment jasełek 

w wykonaniu dziecięcego teatru “Raj” oraz wspólne śpiewanie kolęd. 

 Piątek 6 stycznia, godz. 20:30 Występ kapeli góralskiej (kawiarenka). 

 Niedziela 8 stycznia, godz. 19:00  Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, przeżegnaj 

się wodą z chrzcielnicy. 

 Środa 11 stycznia, godz. 20:30 Spotkanie z gościem z Kalkuty (Indie) – siostra 

Aurelia ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości 

 21-28 stycznia – Parafialne zimowisko, wyjazd do Szklarskiej Poręby na narty. 

Grudzień 2011 

 Niedziela 4 grudnia, godz. 19:00 Adwentowe rekolekcje „na raty” – słowo skieruje 

do nas duszpasterz z akademickiego kościoła św. Anny w Warszawie – ks. Rafał 

Sikorski. 

 Wtorek 6 grudnia, godz. 19:00 Mikołajkowa akcja ewangelizacyjna – biskup 

Mikołaj pod centrum handlowym. 

 Środa 7 grudnia, godz. 20:30 Spotkanie z gościem – biskup z Białorusi. 

 Piątek 9 grudnia, godz. 20:00 – Wieczór filmowy, wyświetlamy film „W lepszym 

świecie” (kawiarenka). 

 Niedziela 11 grudnia, godz. 19:00 Adwentowe rekolekcje „na raty” – słowo skieruje 

do nas biblista, profesor UKSW – ks. Waldemar Chrostowski. 

 Niedziela 11 grudnia, godz. 20:15 Spotkanie z gościem – ks. Prof. Waldemar 

Chrostowski: „Wokół Pisma Świętego” (kawiarenka). 

 Wtorek 13 grudnia, godz. 20:00 – Wieczór filmowy, wyświetlamy film „Czarny 

czwartek. Janek Wiśniewski padł” (kawiarenka). 

 Niedziela 18 grudnia, godz. 19:00 Adwentowe rekolekcje „na raty” – słowo skieruje 

do nas biskup Marek Solarczyk. Po Mszy św. zapraszamy na wieczerzę i wspólny 

opłatek z księdzem biskupem (kawiarenka). 

 Niedziela 18 grudnia, godz. 19:00 W trakcie akademickiej Mszy św. ks. bp Marek 

Solarczyk udzieli bierzmowania dorosłym z naszej parafii. 

 24 grudnia – 26 grudnia, Wigilia iŚwięta Bożego Narodzenia 

 Sobota, 31 grudnia, Sylwester 

Listopad 2011 

 Wtorek 1 listopada, godz. 20:00 

 Wspólne parafialne wyjście na Cmentarz Bródnowski. Modlitwa różańcowa w intencji 

zmarłych. 

 Weekend 4-6 listopada, Długo wyczekiwane REKOLEKCJE duszpasterstwa (Laski 

koło Warszawy, wyjazd w piątek o 19:00, powrót w niedzielę ok. 14:00) 

 Sobota 19 listopada, godz. 11:00 Święcenia biskupie ks. Marka Solarczyka (katedra 

diecezji warszawsko-praskiej). 

 Sobota 19 listopada, godz. 19:00 Przedstawienie o o. Maksymilianie M. Kolbe. 



 Niedziela 20 listopada, godz. 19:00 W trakcie Mszy św. zostanie zainaugurowana 

modlitwa Ruchu Czystych Serc, odwiedzą nas relikwie bł. Karoliny Kózkówny. 

 Piątek 25 listopada, godz. 20:00 – Wieczór filmowy, wyświetlamy film 

“Niepokonani” (dolny kościół). 

 Niedziela 27 listopada, godz. 19:00 Początek adwentowych rekolekcji “na raty” – 

słowo skieruje do nas duszpasterz z Siedlec – ks. Tomasz Kostecki. 

 Niedziela 27 listopada, godz. 20:00 Spotkanie z gościem – dr Tadeusz Wasilewski 

wokół tematu  “Problem: in vitro a naprotechnologia” (kawiarenka). 

 Środa 30 listopada, godz. 20:30 Spotkanie z gościem – p. Marta Kopczyńska wokół 

tematu: „Czas Twoją szansą”. 

Październik 2011 

 Środa 5 października, godz. 20:00 

 Wracamy! Pierwsze powakacyjne spotkanie Duszpasterstwa Akademickiego! 

 Poniedziałek 10 października, godz. 20:00-22:00 – Gramy w piłkę nożną 

(gimnazjum nr 143 obok kościoła). 

 Wtorek 11 października, godz. 20:00-22:00 – Gramy w siatkówkę (gimnazjum nr 

143 obok kościoła). 

 12 października, godz. 19:00 – W domu Słowa Bożego (ul. Grochowska 194/196) 

 CENTRALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 
 W programie msza święta i agapa (mszę odprawiał będzie arcybiskup Henryk Hoser). 

 Piątek 14 października, godz. 20:00 – Wieczór filmowy, wyświetlamy film “Ludzie 

Boga” (dolny kościół). 

 Niedziela, godz. 19:00 – Uroczysta msza świeta z okazji I rocznicy powołania 

Duszpasterstwa Akademickiego na Bródnie. Mszę odprawi ks. Marek Dziewiecki. Po 

mszy spotkanie w dolnym kościele, temat spotkania: “przygotowanie do małżeństwa – 

szanse i zagrożenia”. 

 Poniedziałek 17 października, godz. 20:00-22:00 – Gramy w piłkę nożną 

(gimnazjum nr 143 obok kościoła). 

 Wtorek 18 października, godz. 20:00-22:00 – Gramy w siatkówkę (gimnazjum nr 

143 obok kościoła). 

 Poniedziałek 24 października, godz. 20:00-22:00 – Gramy w piłkę nożną 

(gimnazjum nr 143 obok kościoła). 

 Wtorek 25 października, godz. 20:00-22:00 – Gramy w siatkówkę (gimnazjum nr 

143 obok kościoła). 

 Piątek 28 października, godz. 20:00 – Wieczór filmowy, wyświetlamy film “Choć 

goni nas czas” (dolny kościół). 

 Poniedziałek 31 października, godz. 20:00-22:00 – Gramy w piłkę nożną 

(gimnazjum nr 143 obok kościoła). 

 


