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CAŁA NADZIEJA W NIEPRZEBRANYM MIŁOSIERDZIU BOŻYM 
DNI EDMUNDOWE 

Warszawa, Ursynów-Wilanów 14–16.11.2015 r. 

kościół bł. Edmunda Bojanowskiego ul. Kokosowa 12 

Organizatorzy: Parafia bł. Edmunda Bojanowskiego 
               Centrum Dzieł Społecznych Edmunda Bojanowskiego 

 

8 listopada 
godz. 19.00 – spotkanie z Tomaszem Terlikowskim, autorem książki „Edmund Bojanowski – święty  
na nasze czasy”; w czasie spotkania możliwość nabycia książki w promocyjnej cenie 
 
14 listopada 
godz. 12.00 – prezentacja książki postsympozjalnej „Od Eucharystii do pracy. Dziedzictwo  
bł. Edmunda Bojanowskiego w teorii i praktyce” i panel dyskusyjny z udziałem prof. Alicji Siemak- 
-Tylikowskiej, red. Tomasza Terlikowskiego, Wojciecha Włodarczyka, ks. Adama Zelgi 
godz. 15.00 – obiad dla gości przyjezdnych 
godz. 17.00 – rozpoczęcie czterdziestogodzinnego Nabożeństwa przed ikoną Edmunda 
Bojanowskiego (z adoracją Najświętszego Sakramentu) 
godz. 18.00 – Msza św. pod przewodnictwem ks. Adama Zelgi, homilia o Edmundzie Bojanowskim – 
praktyku miłosierdzia 
godz. 19.00 – „Rzecz o serdecznie dobrym człowieku” – Jerzy Zelnik recytuje monologi Edmunda 
Bojanowskiego z widowiska „Przygotuj się na miłość” 
ok. godz. 20.15 – noc czuwania  
 
15 listopada 
godz. 7.30 –  uroczysta jutrznia 
godz. 8.00 – Msza św.  
po Mszy św. porannej – ciąg dalszy adoracji  
godz. 10.00, 11.15 – Msze św. 
godz. 12.30 – Suma odpustowa 
ok.  godz. 13.45 – adoracja Najświętszego Sakramentu  
godz. 16.00 – Msza św. dla dzieci komunijnych 
godz. 17.30 – Nabożeństwo eucharystyczne z tekstami Edmunda Bojanowskiego 
godz. 18.00 – Msza św.  
godz. 19.00 – kino parafialne: reportaż oraz retransmisja widowiska „Przygotuj się na miłość”, 
poświęconego Edmundowi Bojanowskiemu z 13 czerwca br.; spotkanie z organizatorami widowiska: 
Maciejem Syką i Grzegorzem Polakiem  
ok. godz. 20.15 – noc czuwania  
 
16 listopada 
godz. 6.45 – Msza św.  
po Mszy św. porannej –  adoracja Najświętszego Sakramentu przed obrazem Matki Bożej 
godz. 17.30 – koronka do Miłosierdzia Bożego 
godz. 18.00 – Msza św. pod przewodnictwem ks. Adama Zelgi, homilia o Matce Miłosierdzia 
ok. godz. 19.00 – koncert pieśni Edmundowych w wykonaniu Elżbiety Adamczyk (wokal)  
i Sebastiana Adamczyka (organy); fragmenty „Dziennika” Edmunda Bojanowskiego czyta Grzegorz 
Polak; po koncercie litania do bł. Edmunda Bojanowskiego 
 
Obchodom towarzyszy wystawa „Bojanowski w oczach dzieci”  


