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1. Już za kilka dni rozpoczniemy Wielki Post, czas przygotowania do Paschy. W Środę Popielcową Msze święte
sprawować będziemy o: 7:00, 8:00, 9:00, 17:00 z udziałem dzieci, 18:30 i 19:30 (w dolnym kościele). Środa to
dzień pokutny i Kościół wzywa nas do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i postu ilościowego.
2. Nabożeństwa pasyjne sprawować będziemy w następującym porządku:
a. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej będą w piątki:
- dla wszystkich wiernych o 8:30 i 17:45,
- dla dzieci o 17:00,
- dla młodzieży i wszystkich, którzy nie zdążą wcześniej o 19:30 w dolnym kościele. Wyjątkowo w najbliższy piątek
nie odbędzie się ze względu na koncert modlitewny.
b. Nabożeństwo Gorzkich Żali odbędzie się w niedzielę o 17:00. W tym roku kazania pasyjne głosić będzie O.
Brunon Kasprowski, franciszkanin z Gdańska-Nowego Portu.
3. Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w dniach 7-10 kwietnia. Poprowadzi je o. Jacek Aniszewski,
redemptorysta.
4. Od najbliższego czwartku zapraszamy na Jutrznię, czyli poranną modlitwę Kościoła, w dni powszednie (od
poniedziałku do piątku) o 5:30 do domu parafialnego. Modlitwę poprowadzą wspólnoty neokatechumenalne.
Zapraszamy wszystkich chętnych.
5. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w dolnym kościele od poniedziałku do soboty od 8:40 do
18:15.
6. Najbliższe spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar odbędzie się w poniedziałek, 18 marca o 19:15 w
piwnicy starej plebanii.
7. Wspólnota SNE Magnificat zaprasza na Msze świętą we wtorek na 19:15 do dolnego kościoła.
8. Piękny koncert modlitewny, który poprowadzą trzy kobiety: Małgorzata Hutek, Olga Boczar i Agnieszka Musiał,
odbędzie się w Dzień Kobiet, 8 marca o 19:30. Wstęp wolny. W związku z tym nabożeństwo Drogi Krzyżowej o
17:00 odbędzie się w najbliższy piątek w dolnym kościele.
9. Zachęcamy do podarowania 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenie Św. Mikołaja Biskupa. Tym, którzy
będą to chcieli uczynić służymy pomocą w wypełnianiu deklaracji PIT w biurze parafialnym w godzinach
urzędowania.
10. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu kolekta będzie przeznaczona na remont zaplecza dolnego kościoła.
11. Od 3 marca rozpoczyna się 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.
12. Zespół Szkół Jezuitów zaprasza na Dzień Otwarty, 9 marca 2019 w Gdyni przy ul. tatrzańskiej 35, w godzinach
10:00 – 14:00. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na stronie www.jezuici.edu.pl.
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W minionych dniach zmarli:
+ Stanisława Gruchalska, lat 87; + Maria Kaczmarek lat 81;
+ Marcin Ptak, lat 34; + Ryszard Gruszczyński, lat 82;
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