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Jako Wspólnota Parafialna, nadal materialnie i modlitewnie, wspieramy Naród Ukraiński.
Jesteśmy w stałym kontakcie z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, która prosi aktualnie żywność z
długim terminem przydatności do spożycia. Można ją przynosić do zakrystii. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy o pokój na Ukrainie: po porannych Msza św. odmawiamy różaniec, po
wieczornych Litanię do św. Andrzeja Boboli, ponadto w tej intencji codziennie modlimy się
w kaplicy o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia.
W piątek, 25 marca obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to
także dzień Świętości Życia. Msze św. odprawimy o godz. 9.00 i 18.00. Podczas Mszy św.
wieczornej będzie można złożyć przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego,
do której szczególnie zachęcamy. Również w tym szczególnym dniu Ojciec Święty Franciszek
dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. W naszym kościele, w
duchowej łączności z papieżem, dokonamy tego aktu także podczas wieczornej Eucharystii.
Informujemy, iż tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczniemy w V niedzielę
Wielkiego Postu tj. 3 kwietnia. Naszym duchowym przewodnikiem będzie ks. Piotr Wiecki
– Dyrektor Wydział Duszpasterskiego Młodzieży AG.
W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki o godz.
17.30 oraz na Gorzkie Żale w Niedzielę o godz. 17.30.
Dzisiaj w naszej kawiarence parafialnej będzie wyświetlony film "Bella", toporuszający
obraz nt. kruchości życia ludzkiego, o które należy bezwzględnie dbać. Zapraszamy na
projekcję 20 marca o godzinę 18.10 do domu parafialnego.
Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Za tydzień przypada ostania
Niedziela miesiąca – będzie można złożyć ofiarę na ogrzewanie naszego kościoła.
Przy wyjściu ze świątyni dostępna jest prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny.

(Po Mszy św. o 10.30 i 12.00) – zapraszamy do kawiarenki parafialnej.

W minionym tygodni odeszła do wieczność nasza parafianka śp. Ewa Sment z ul.
Haffnera. Pomódlmy się w intencji zmarłych parafian, dobrodziejów naszego kościoła i poległy
w obronie własnej Ojczyzny – wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

