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1. Dzisiaj jest Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Ofiarami do puszek przy wyjściu
z kościoła wspieramy misjonarzy głoszących Ewangelię.
2. Nabożeństwo Gorzkich Żali dzisiaj i w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.30. W ramach
kazań pasyjnych pochylimy się nad warunkami dobrej spowiedzi, dzisiaj rachunek sumienia.
3. Próba scholi w ramach przygotowań do Triduum Paschalnego w poniedziałek o godz. 19.00 w
dużej sali domu parafialnego. Zapraszamy dorosłych oraz młodzież.
4. Warsztaty „Jak wspierać dzieci i młodzież w kryzysie?” przeznaczone dla rodziców i
wychowawców, odbędą się w dn. 15 oraz 29 marca (oba dni jako całość) w godz. 18.00 – 21.00 w
dużej sali domu parafialnego. Szczegóły i zapisy u ks. Jana. Zachęcamy.
5. Spotkanie wspólnoty Wieczernik we wtorek o godz. 19.00 w kościele. Serdecznie wszystkich
zapraszamy.
6. Wszystkich zelatorów grupy Żywego Różańca zapraszamy na spotkanie w środę po Mszy Świętej,
czyli ok. godz. 18.45 w refektarzu parafialnym.
7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek w godz. 17.00 - 18.00. W tym czasie
również okazja do spowiedzi.
8. W piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej. O godz. 17.15 zapraszamy dzieci wraz z dorosłymi, a o
godz. 18.30 dorosłych oraz młodzież. Grupą odpowiedzialną za przygotowanie i prowadzenie tego
nabożeństwa jest Semper Fidelis.
9. Droga krzyżowa ulicami Gdańska odbędzie się w piątek, 18 marca. Procesja wyruszy z bazyliki św.
Brygidy po Mszy Świętej o godzinie 17.00 w kierunku Góry Gradowej. Do udziału w drodze
krzyżowej zaproszone są wspólnoty, szczególnie Żywy Różaniec oraz wszyscy wierni.
10. W sobotę, 19 marca, przypada uroczystość św. Józefa.
11. Kolejne spotkanie synodalne odbędzie się w czwartek, 24 marca, o godz. 19.00 w dużej sali domu
parafialnego. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
12. Rozpoczynamy przygotowania do sakramentu bierzmowania. Pierwsze spotkanie nowej grupy, do
której zapraszamy uczniów klas VII i VIII, odbędzie się w piątek, 25 marca o godz. 19.30 w kościele.
13. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o
godz. 8.00. Dyżur modlitwy różańcowej w kościele ma róża męska.
14. Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka. Oprócz tygodnika „Gość Niedzielny” jest
również „Gość Extra” – specjalny numer poświęcony świętemu O. Pio. Piękne wydanie, 100 stron, w
cenie 10 zł. Zachęcamy do nabywania i lektury.

15. Na stolikach są jeszcze „Rodzinne skarbonki jałmużny wielkopostnej”.
16. Parafialny Zespół Caritas organizuje zbiórkę żywności na paczki świąteczne dla naszych ubogich.
Przy św. Antonim jest wystawiony kosz.
17. Caritas zaprasza w dalszym ciągu do zbiórki na rzecz poszkodowanych w czasie trwającej wojny
na Ukrainie. Zebrane produkty zostaną przekazane osobom, które już dotarły do naszej diecezji.
Szczególnie potrzeba żywności. Można ją przynosić do domu parafialnego w czasie dyżuru naszego
Caritasu, czyli w środę, w godz. 17.30 – 18.00.
18. Za tydzień będziemy mieli tacę remontowo-inwestycyjną.

