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1. Nabożeństwo Gorzkich Żali dzisiaj o godz. 17.30. W ramach kazań pasyjnych pochylamy się nad
warunkami dobrej spowiedzi, dzisiaj żal za grzechy.
2. Kolejna katecheza o obrzędach Mszy Świętej, odbędzie się we wtorek o godz. 19.00 w kościele.
Będziemy omawiać liturgię słowa.
3. Adoracja Najświętszego Sakramentu, na którą zaprasza wspólnota Wieczernik, we wtorek po
katechezie, czyli ok. godz. 19.40 w kościele.
4. Dyżur przedstawiciela naszego Caritasu w środę w godz. 17.30 – 18.00 w dużej sali domu
parafialnego.
5. Próba scholi w ramach przygotowań do Triduum Paschalnego w środę o godz. 19.00 w kościele.
Zapraszamy dorosłych oraz młodzież.
6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek w godz. 17.00 - 18.00. W tym czasie
również okazja do spowiedzi.
7. Kolejne spotkanie synodalne odbędzie się w czwartek o godz. 19.00 w dużej sali domu
parafialnego. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
8. W piątek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte o godz. 7.30,
9.30 oraz 18.00. Jest to też Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którą będzie można podjąć
na Mszach Świętych o 9.30 oraz 18.00. Na stolikach z obu stron znajdziemy darmową gazetkę
„Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego”. Zachęcamy do zabrania i poczytania. Znajduje się w niej
m.in. formuła przyrzeczenia duchowej adopcji.
9. 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 Rada Parafialna.
10. Rozpoczynamy przygotowania do sakramentu bierzmowania. Pierwsze spotkanie nowej grupy, do
której zapraszamy uczniów klas VII i VIII, odbędzie się w piątek o godz. 19.30 w kościele.
11. W imieniu KSM „Semper Fidelis” zapraszamy na II Drogę Krzyżową brzegiem morza, która
odbędzie się w sobotę, 26 marca. Rozpoczęcie o godzinie 15.00 w kościele św. Antoniego w Brzeźnie,
zakończenie Mszą Świętą ok. godz. 16.30 w kościele Świętych Piotra i Pawła w Jelitkowie.
12. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o
godz. 8.00. Dyżur modlitwy różańcowej w kościele ma I róża.
13. Przy wyjściu z kościoła jest wyłożona prasa.
14. Parafialny Zespół Caritas organizuje zbiórkę żywności na paczki świąteczne dla naszych ubogich.
Przy św. Antonim jest wystawiony kosz.

