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1. Rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne dla dorosłych. Niech każdy z nas dobrze wykorzysta
ten czas dla duchowego wzrostu! Niech będzie więcej modlitwy, wyciszenia, refleksji nad słowem
Bożym. Oczyśćmy się z grzechów w sakramencie pojednania i pozwólmy Chrystusowi w swoim sercu
zmartwychwstać.
• Zapraszamy na nauki rekolekcyjne i spotkania modlitewne według programu, który można
wziąć ze stolika przy wyjściu z kościoła.
• Okazja do spowiedzi św.: we wszystkie rekolekcyjne dni według programu.
• Okazja do osobistego spotkania z o. Rekolekcjonistą w poniedziałek od godz. 11.00 12.00 oraz we wtorek od godz. 20.00 - 20.30 w biurze parafialnym
2. Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na Mszę św., w intencji o Boże błogosławieństwo dla
członków Wspólnoty, we wtorek o godz. 18.30.
3. W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na drogę krzyżową:
dorosłych – o godz. 9.00 i 18.00,
dzieci – o godz. 17.00,
młodzież i pracujących dłużej… – o godz. 19.30.
4. Składamy serdeczne „Bóg zapłać!” za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na cele
inwestycyjne naszego kościoła. Zebraliśmy 8.337 zł. i 10 euro. Na konto bankowe wpłynęło
650 zł. Niech dobroć serca Bóg wynagradza obfitym błogosławieństwem!
5. W dniu 3 kwietnia przybędzie do naszej Parafii Ks. Biskup Wiesław Szlachetka, aby
udzielić sakramentu bierzmowania. Osoby dorosłe, które nie przyjęły tego sakramentu, a
chciałyby przyjąć, prosimy o zgłoszenie się dzisiaj po Mszy św. do ks. Marka.
6. Zachęcamy do uczestnictwa w wyborach do Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-JelitkowoTysiąclecia, które odbędą się w przyszłą niedzielę. Prosimy o oddanie swoich głosów na Osoby
żyjące wartościami chrześcijańskimi.
7. W zakrystii można nabyć najnowszego „Gościa Niedzielnego” oraz „Małego Goscia
Niedzielnego”.
8. Przed kościołem zbiórka ofiar do puszek w ramach ogólnopolskiego Dzieła Pomocy
Misjonarzom „Ad Gentes”.
9. W ubiegłym tygodniu z naszej Wspólnoty Parafialnej odeszli do wieczności:
- śp. Tadeusz Łukaszczyk, l.84, z ul. Gospody 5 A;
- śp. Renata Sosnowska, l. 75, z ul. Gdyńskiej 5 C oraz
- śp. Adam Bloch, l. 70, z ul. Gospody 6 H.
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