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1. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy w naszej wspólnocie rekolekcje wiekopostne dla
dorosłych. Nauki prowadzi ks. Zbigniew Knop CM, którego bardzo serdecznie witamy. Dzisiaj
nauki rekolekcyjne na wszystkich Mszach św.
Od poniedziałku do wtorku spotkania rekolekcyjne o godz. 9 i 18.00, a dla młodzieży
, studentów i pracujących do późna o godz. 19.30.
Zakończenie rekolekcji w środę na Mszach św. o godz. 9.00, 18.00 i 19.30
Spotkanie o godz. 9.00 poprzedzać będzie Koronka do Miłosierdzia Bożego a o 17.30
różaniec w intencji rekolekcji.
Spowiedź św. w niedzielę podczas Mszy św., a od poniedziałku do środy od 9.00 - 9.30 i
od 17.30 do 18.30 oraz od 19.30. Plan rekolekcji wywieszony jest w gablocie oraz na
stronie internetowej.
2. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.15
3. W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w
ciszy. Adoracja rozpocznie się po Gorzkich Żalach i potrwa do godz. 20.00.
4. W środę po wieczornej Mszy św. odbędzie się zbiórka dla ministrantów.
5. W czwartek po wieczornej Mszy św. zapraszamy do kawiarenki parafialnej na spotkanie
kręgu biblijnego.
6. W piątek droga krzyżowa:
dla dzieci o godz. 16.30
dla dorosłych o godz. 17.15
dla młodzieży i studentów o godz. 19.00
7. W I-szy piątek miesiąca okazja do spowiedzi rano czasie Mszy św. i od 17:30 do 18.00. a
dla dzieci od godz. 16.00. Dzieci przyjmą Komunie św. podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
Msza św. z nabożeństwem wynagradzającym NSPJ o godz. 18.00.
8. W pierwszą sobotę Msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny o godz. 8.00. Po Mszy św. zmiana tajemnic Żywego Różańca.
9. Zapraszamy czcicieli Bożego Miłosierdzia na wielkopostny dzień skupienia do Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Gdańsku Wrzeszczu. Odbędzie się on w sobotę 2 kwietnia – początek
godz. 10.45.
10. Za wszelkie wsparcie finansowe parafii ofiarą na tacę czy przelewem na konto, składamy
serdeczne Bóg zapłać.
11. Przy wyjściu z kościoła do nabycia: Gość Niedzielny, Niedziela Zachęcamy do lektury.
12. Polećmy Bogu naszych zmarłych:
+ Zdzisław Zawadzki;
dobrodziejów naszej świątyni [zmarłych polecanych w tej Eucharystii NN] oraz zmarłych z
naszych rodzin.
Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

