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W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne.
- I czwartek miesiąca: po porannej Mszy św. nabożeństwo ku czci Najświętszej Krwi Chrystusa.
- I piątek miesiąca: Droga Krzyżowa dla dzieci, przygotowujących się do I Komunii św. o godz.
17.00 i dla dorosłych o godz. 17.30.
- Również w piątek, zapraszamy do przeżycia z nami, przygotowanego przez zespół parafialny
czuwania przed Najświętszym Sakramentem o charakterze pasyjnym, które rozpocznie się po
wieczornej Mszy św. i potrwa do godz. 20.00. Okazja do spowiedzi od godz. 17.00.
- I sobota miesiąca: po porannej Eucharystii odmówimy różaniec, włączając się w ogólnopolską
inicjatywę celebracji modlitewnych ku czci Niepokalanego Serca NMP.
Gorzkie żale w Niedzielę, o godz. 17.30.
Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 14 marca, w IV Niedzielę
Wielkiego Postu.
W ubiegłym tygodniu odbył się pogrzeb ks. prof. Andrzeja Kowalczyka – założyciela i
moderatora wspólnoty Marana-tha. Msza św. w miesiąc po śmierci ks. Andrzeja zostanie
odprawiona w naszym kościele, 20 marca o godz. 18.00.
Podejmując wielkopostne postanowienia zachęcamy do zabrania wielkopostnych skarbonek
przygotowanych przez Caritas. Rodzinne wyrzeczenia mogą zaowocować zbieraniem
środków materialnych, które w Niedzielę Palmową będziemy mogli złożyć jako dar jałmużny
z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla ubogich z naszej wspólnoty parafialnej.
Dostępne są tygodniki katolickie: Niedziela i Gość Niedzielny. Zachęcamy także do
zabrania ze sobą parafialnego biuletynu Barka, który od zeszłego miesiąca wydawany jest w
nowej, udoskonalonej formie.
Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby parafialne. W imieniu kleryków i
moderatorów wyrażamy wdzięczność także za ofiary złożone przed tygodniem na
Gdańskie Seminarium Duchowne. W lutym na tacę inwestycyjną zebraliśmy 2 tys. 440
zł. Niebawem chcemy rozpocząć kolejny etap modernizacji instalacji elektrycznej w kościele
oraz zainstalować oświetlenie Drogi Krzyżowej. Dzisiaj przypada ostatnia niedziela miesiąca,
można złożyć ofiarę do puszki na ogrzewanie kościoła. Za tydzień naszymi ofiarami będziemy
mogli wesprzeć polskich misjonarzy.
Solenizantom i jubilatom nowego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia oraz
zapewniamy o modlitwie.
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu.

