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1. Informujemy iż tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla dzieci rozpoczęły się dzisiaj na
Mszy św. o godz.:10.30 i 12.00. Nauki głosi Ks. Maciej Świgoń. Program rekolekcji dla dzieci
został podany dzieciom w szkole. Z góry dziękujemy Rodzicom oraz Nauczycielom i
Wychowawcom za pomoc w ich przebiegu. Rekolekcje dla dorosłych i
młodzieży rozpoczniemy od przyszłej niedzieli (27.03); poprowadzi je ks. Zbigniew Knop CM.
2. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 17.15
3. Droga krzyżowa w piątek:
dla dzieci o godz. 16.30
dla dorosłych o godz. 17.15 (wyjątkowo wcześniej)
dla młodzieży i studentów o godz. 19.00
4. W środę po wieczornej Mszy św. odbędzie się zbiórka dla ministrantów.
5. Wielki Post to okres przygotowania do Triduum Paschalnego. Wszystkich pragnących
śpiewać podczas liturgii Triduum /już od 11 roku życia/ zapraszamy na próbę scholii w
najbliższą środę /23 marzec/ na godz.19.00 do kawiarenki.
6. W czwartek po wieczornej Mszy św. zapraszamy do kawiarenki parafialnej na spotkanie
kręgu biblijnego.
7. W piątek 25 marca będziemy przeżywać Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia,
podczas Mszy św. o godz. 18.00 będzie można podjąć dzieło Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego, które polega na 9 miesięcznej modlitwie w intencji nienarodzonego dziecka,
którego życie z różnych powodów jest zagrożone.
8. Także tego dnia Ojciec Święty Franciszek dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy
Niepokalanemu Sercu Maryi. W naszym kościele, w duchowej łączności z papieżem,
dokonamy tego aktu podczas Drogi krzyżowej o godz. 17.15 (15 minut wcześniej) a o
godz. 18.00 Msza św. w intencji pokoju w Ukrainie oraz nawrócenia Rosji.
9. Ks. Abp Tadeusz Wojda zaprasza na Mszę Świętą dziękczynną za posługę biskupa
Zbigniewa do katedry oliwskiej w przyszłą niedzielę 27 marca o godz. 18.00.
10. Za wszelkie wsparcie finansowe parafii ofiarą na tacę czy przelewem na konto, także za ofiary
złożone w zeszłym tygodniu na tacę inwestycyjną /6242 zł/ składamy serdeczne Bóg zapłać.
11. Przy wyjściu z kościoła do nabycia: Gość Niedzielny, Niedziela Zachęcamy do lektury.
12. Polećmy Bogu naszych zmarłych:
+ Władysław Kreft;
+ Michał Budrewicz;
+ dobrodziejów naszej świątyni [zmarłych polecanych w tej Eucharystii NN] oraz
+ zmarłych z naszych rodzin.
Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

