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1. Zachęcamy do włączenia się w akcję „Pola Nadziei” – zbiórkę na rzecz hospicjów pomorskich.
Przed naszym kościołem wolontariusze – uczniowie naszej szkoły, ubrani w żółte koszulki, zbierają
ofiary do puszek, które zasilą budżet hospicjów. Wesprzyjmy to znane dzieło miłosierdzia.
2. Nabożeństwo Gorzkich Żali dzisiaj o godz. 17.30. W ramach kazań pasyjnych pochylamy się nad
warunkami dobrej spowiedzi, dzisiaj o wyznaniu grzechów.
3. Dzisiaj Wieczór Chwały, czyli Msza Święta w intencji uproszenia zdrowia duszy i ciała o godz.
18.30, a po niej adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
4. Msza Święta ze wspólnotą Wieczernik we wtorek o godz. 19.00 w kościele.
5. Dyżur przedstawiciela naszego Caritasu w środę w godz. 17.30 – 18.00 w dużej sali domu
parafialnego.
6. Próba scholi w środę o godz. 18.45 w kościele.
7. W I czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00. Nabożeństwo po
porannej Mszy Świętej oraz na zakończenie adoracji, o godz. 17.50. W czasie adoracji okazja do
spowiedzi.
8. W piątek, 8 kwietnia, jedno nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii w intencji pokoju
w Ukrainie. Rozpoczęcie o godz. 18.30 w kościele. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych.
9. Zapisy na Drogę Krzyżową z Gdyni Chyloni do sanktuarium Męki Pańskiej w Wejherowie (30 km),
która odbędzie się w sobotę, 9 kwietnia, u ks. Jana lub w zakrystii.
10. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na każdej Mszy Świętej, a uroczysta procesja z
palmami na Mszy św. o godz. 12.00. W przyszłą niedzielę w naszym kościele będzie możliwość
nabycia palm. Prosimy o pomoc w zebraniu gałązek bukszpanu, bazi, suszonych kwiatów i traw do
ich wykonania. Gałązki można codziennie zostawiać pod schodami wejścia na chór. Młodzież
pragnącą pomóc w przygotowaniu palm zapraszamy w czwartek w godz. 17.00-20.00. Uzyskane
środki zostaną przeznaczone na pracę duszpasterską z młodzieżą naszej parafii.
11. Wakacyjny wyjazd do Murzasichla k/Zakopanego odbędzie się w dn. 20-28 sierpnia. Zapisy u ks.
Jana.
12. Jest możliwość wyjazdu na pielgrzymkę do sanktuariów Francji w dn. 14-24 października. Koszt
3900 zł. W programie: Strasburg, Paray Le Monial, Ars, La Salette, Lourdes, Paryż oraz Kolonia w
Niemczech. Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie w środę o godz. 18.45 w kościele.
13. Dzisiaj ostatni dzień zbiórki żywności na paczki świąteczne dla naszych ubogich do kosza przy
św. Antonim oraz przynoszenia skarbonek jałmużny wielkopostnej, które składamy w zakrystii.
14. Do skrzynek „Ofiary na kwiaty” po obu stronach kościoła można złożyć ofiary na kwiaty do grobu

Pańskiego.
15. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o
godz. 8.00. Dyżur modlitwy różańcowej w kościele ma IV róża.
16. Przy wyjściu z kościoła jest wyłożona prasa.

