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1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 52 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to
szczególny czas naszej modlitwy o szczęście i trzeźwość w polskich rodzinach. W tym roku
przeżywany on jest pod hasłem: „Młodzi - Trzeźwi i wolni”. Niech te dni będą przeniknięte
refleksją nad troską o dzieci i młodzież, by mogły się wychowywać w atmosferze trzeźwości i miłości.
Podejmując dar abstynencji od alkoholu, stańmy się przykładem dla młodych, że trzeźwe życie, rodzi
w rodzinach szczęście i pokój. Zachęcamy do wpisywania swoich abstynenckich postanowień do
parafialnej Księgi Trzeźwości wyłożonej od jutra przy ołtarzu.
2. Dzisiaj rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne dla młodzieży kl. VII-VIII i gimnazjum na
Mszy św. o godz. 9.30, a dla uczniów kl. 0 - VI na Mszy św. o godz. 11.00. Szczegółowy
program rekolekcji jest wywieszony na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Parafii. Prosimy
dzieci, młodzież i Rodziców o zapoznanie się z nim. Wszyscy módlmy się, by rekolekcje wydały jak
najlepsze owoce w życiu dzieci i młodzieży!
3. Zapraszamy na Mszę Św. oraz modlitwę charyzmatyczną o uzdrowienie duchowe i fizyczne, w
poniedziałek, 4 marca. Porządek tego modlitewnego spotkania:
godz. 18.00 - modlitwa różańcowa
godz. 18.30 - Msza Św. z homilią
wystawienie Najświętszego Sakramentu z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie duchowe i
fizyczne
modlitwa indywidualna z nałożeniem rąk
Modlitwę poprowadzi o.Teodor Knapczyk ofm - z Krakowa. Oprawę muzyczną zapewni zespół
ADORAMUS z Tczewa. Po zakończonej modlitwie, będzie możliwość nabycia literatury religijnej.
4. W środę rozpoczyna się okres Wielkiego Postu – czas pokuty za grzechy, czas skupienia,
zastanowienia się nad sobą, poprawy tego, co w naszym życiu było złe. Podejmijmy dobrowolne
umartwienia, zrezygnujmy z picia alkoholu, palenia papierosów, uczestnictwa w zabawach, by lepiej
usłyszeć głos Boga, który wzywa nas do pokuty i nawrócenia. Niech będzie więcej modlitwy i
dobrych uczynków!
W okres Wielkiego Postu wprowadza nas Kościół środą popielcową przez posypanie głów
popiołem. Obrzęd ten przypomina krótkość ziemskiego życia i potrzebę
nawrócenia!

W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły!
(post ścisły obowiązuje wiernych między 18 a 60 rokiem życia, i oznacza spożycie 3 posiłków
bezmięsnych w ciągu dnia, w tym jednego do syta; post zwykły obowiązuje Osoby w wieku 14-18 lat
i po 60 - tce.)
Msze św. w środę popielcową będą odprawione: o godz. 6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 12.00 - na
zakończenie rekolekcji dzieci i młodzieży, 17.00, 18.30 i 20.00.

5. W środę popielcową biuro parafialne będzie nieczynne!
6. W tym tygodniu przypada I Czwartek miesiąca. Zapraszamy w tym dniu na całodzienną
adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy oraz do korzystania z sakramentu pokuty od godz. 8.30
– 18.00.
O godz. 9.00 - Msza św. dla Osób chorych, starszych, niepełnosprawnych. Mszy św. będzie
przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ks. dr Jacek Socha – Proboszcz Parafii św. Mikołaja w
Gdyni Chyloni. Po Mszy św. zapraszamy na modlitwę różańcową prowadzoną przez
Wspólnotę Krwi Chrystusa.
O godz. 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
O godz. 18.00 - „Godzina Święta” i błogosławieństwo kończące adorację
7. W każdy piątek zapraszamy na Drogę krzyżową:
dorośli - g. 9.00 i 18.00,
dzieci - g.17.00,
młodzież i pracujący dłużej - g.19.30.
8. Obchodzony w piątek, 8 marca, Dzień Kobiet jest okazją do uświadomienia sobie powołania
kobiety i jej godności. Wzorem chrześcijańskiej kobiety jest Maryja. Módlmy się za wszystkie
Dziewczęta i Kobiety, aby były święte, szanowały swoją godność oraz cieszyły się
szacunkiem, zrozumieniem i serdecznością.
9. Msza św. w 30 dni po pogrzebie:
- za śp. Katarzynę Babczenko, z ul. Gospody 9 B, w sobotę o godz. 7.30.
10. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona będzie na cele inwestycyjne naszego
kościoła.Wszystkim Dobrodziejom i Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać!”.
11. Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku zaprasza na Dzień Otwarty w sobotę, 9 marca.
Szczegóły na plakacie.
12. W zakrystii można nabyć ”Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa Niedzielnego” oraz
„L’Osservatore Romano”, a przy wyjściu z kościoła są tablice prezentujące działalność Caritas
Archidiecezji Gdańskiej.
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