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1. Nabożeństwo Gorzkich Żali dzisiaj o godz. 17.30. W ramach kazań pasyjnych pochylamy się nad
warunkami dobrej spowiedzi, dzisiaj mocne postanowienie poprawy.
2. Krótkie spotkanie parafialnej grupy „Caritas” w poniedziałek o godz. 18.45, natomiast spotkanie
KSM „Semper Fidelis” w poniedziałek o godz. 19.00 w dużej sali domu parafialnego.
3. Dyżur przedstawiciela naszego Caritasu w środę w godz. 17.30 – 18.00 w dużej sali domu
parafialnego.
4. Próba scholi w ramach przygotowań do Triduum Paschalnego w środę o godz. 18.45 w kościele.
Zapraszamy dorosłych oraz młodzież.
5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek w godz. 17.00 - 18.00. W tym czasie
również okazja do spowiedzi.
6. W I piątek miesiąca nabożeństwo do Serca Jezusowego po porannej Mszy Świętej. Udamy się
również tradycyjnie do naszych chorych z posługą sakramentalną. Będzie to zarazem wizyta
przedświąteczna. Dlatego można zgłosić innych chorych, którzy nie wychodzą z domu, aby kapłani
mogli do nich przybyć z Komunią Wielkanocną.
7. 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 Żywy Różaniec.
8. Zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza w piątek o godz. 19.15 w dużej sali domu parafialnego.
9. W I sobotę miesiąca śpiew Godzinek o godz. 7.00, Msza święta o godz. 7.30, a po niej różaniec
fatimski. Zapraszamy członków Żywego Różańca oraz wszystkich czcicieli Matki Bożej.
10. Wieczór Chwały, czyli Msza Święta, a następnie modlitwa w intencji uzdrowienia duszy i ciała,
odbędzie się w naszym kościele w przyszłą niedzielę o godz. 18.30.
11. Długodystansowa Droga Krzyżowa z Gdyni Chyloni do sanktuarium Męki Pańskiej w Wejherowie
(30 km) odbędzie się w sobotę, 9 kwietnia. Jak co roku udamy się w parafialnej grupie. Szczegóły za
tydzień.
12. Nie odbędzie się planowa na maj 4-dniowa pielgrzymka, gdyż w sanktuariach w Kodniu i
Wąwolnicy, gdzie mieliśmy zarezerwowane noclegi, przyjęci są uchodźcy z Ukrainy.
13. Można natomiast zgłaszać się na tradycyjny wakacyjny wyjazd, który odbędzie się w dn. 20-28
sierpnia. Miejscem pobytu będzie Murzasichle k/Zakopanego.
14. O posprzątanie kościoła prosimy członków naszych wspólnot oraz osoby chętne w piątek po
Drodze Krzyżowej, czyli o godz. 19.15. Dyżur modlitwy różańcowej w kościele ma III róża.

15. Przy wyjściu z kościoła jest wyłożona prasa, m.in. nowy numer „Dobrych Nowin”. Jest również
książka „Wszystko o Wielkanocy”, 100 stron, w cenie 5 zł.
16. Parafialny Zespół Caritas organizuje zbiórkę żywności na paczki świąteczne dla naszych ubogich.
Przy św. Antonim jest wystawiony kosz.
17. „Rodzinne skarbonki jałmużny wielkopostnej” przynosimy do zakrystii do przyszłej niedzieli.
18. Duże ulotki obrazujące działalność gdańskiej „Caritas” są wyłożone na stolikach z obu stron.

