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1. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – dzisiaj o godz. 17.00.
2. W poniedziałek, 25 marca, będzie obchodzona w Kościele Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. Jest to jednocześnie Dzień Świętości Życia, dzień naszej solidarności z życiem,
zwłaszcza tym najbardziej zagrożonym, bezbronnym i najsłabszym! Znajdźmy czas na modlitwę w
ciszy kościoła, do dziękczynienia Bogu i Rodzicom za życie, którym zostaliśmy obdarowani!
3. Zaproszenie na obchody Dnia Świętości Życia w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w
Matemblewie jest umieszczone na tablicy ogłoszeń.
4. Jutro przypada 27 rocznica ustanowienia Archidiecezji i Metropolii Gdańskiej. Otoczmy w
tym dniu serdeczną modlitwą Pasterzy Kościoła Gdańskiego oraz wszystkich wiernych!
5. Wszystkich, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę na temat Pisma św. zapraszamy do
uczestnictwa w Kręgu Biblijnym. Kolejne spotkanie w poniedziałek, o godz. 19.00 w Sali
Konferencyjnej.
6. Msza św. w 30 dni po pogrzebie:
- za śp. Helenę Wyrwińską, z ul. Gospody 6 C, we wtorek o godz. 7.30.
7. Bezpłatną poradę prawną z różnych dziedzin prawa – będzie można uzyskać w naszym biurze
parafialnym, w najbliższą środę, 27 marca, w godz. 14.00 – 15.00.
8. 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.
9. W imieniu przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, składamy serdeczne
„Bóg zapłać!” za ofiary złożone do puszek w ubiegłą niedzielę na pomoc misjonarzom.
Zebraliśmy 2.030 zł.
10. W zakrystii można nabyć prasę katolicką: „Gość Niedzielny”,„Mały Gość Niedzielny” oraz
„L’Osservatore Romano”..
11. W ubiegłym tygodniu z naszej Wspólnoty Parafialnej odeszli do wieczności:
- śp. Henryk Wacławski, l.89, z ul. Gospody 18 C;
- śp. Elżbieta Modzelewska, l. 74, z ul. Gospody 18 B;
- śp. Tadeusz Matuszek, l. 80, z ul. Rybackiej 1 B oraz
- śp. Adam Słabczyński, l. 80, z ul. Gdyńskiej 7 A.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...
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