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1. W tym tygodniu, 02 marca, przypada Środa Popielcowa. Rozpoczyna się czas Wielkiego Postu.
Msze Święte tego dnia będą odprawione o godzinach: 8.30, 16.00 dla dzieci, 18.00 i 20.00.
Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy
popiołem. Popiół przypomina też, że wszystko co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w
proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych
popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem
Wielki Post to czas pokuty, wyrzeczeń i modlitwy. Ma służyć naszemu nawróceniu.
Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły i dotyczy powstrzymywania się od pokarmów
mięsnych i przyjmowaniu trzech posiłków w ciągu dnia, w tym jeden do syta. Pamiętajmy, że
rozpoczynający się okres wielkopostny to czas pokuty w Kościele. Powstrzymujmy się w tym
okresie od hucznych zabaw. Środa Popielcowa jest obchodzona w Kościele w Polsce jako dzień
postu i modlitwy w intencji pokoju oraz solidarności z Ukrainą.
2. W czasie Wielkiego Postu Droga Krzyżowa dla dzieci w każdy piątek o godzinie 17.15, dla
dorosłych po wieczornej Mszy Świętej. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o
godzinie 18.00.
3. W naszej archidiecezji, podobnie jak i całej Polsce trwa nieustanna modlitwa w intencji pokoju
na Ukrainie. Jako Kościół gdański chcemy zgromadzić się na Eucharystii, która będzie
sprawowana w niedzielę, 6 marca o godzinie 12.00 w bazylice Mariackiej w Gdańsku pod
przewodnictwem Arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Zapraszamy na tę Mszę Świętą w czasie której
będziemy modlić się za naród ukraiński oraz o Boże miłosierdzie nad światem.
4. Zapraszamy do naszej świątyni w czwartek 3 marca godzinie 18.00 na Mszę Świętą w intencji
pokoju na Ukrainie i za Ukraińców.
5. W czwartek 3 marca o godzinie 19.00 zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci, które w tym
roku szkolnym przyjmą Pierwszą Komunię Świętą.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź święta od godz. 8.00 do 8.30
oraz od 17.00 do 19.00. Msza Święta o godzinie 18.00.
7. W pierwszą sobotę miesiąca Nabożeństwo Maryjne o godzinie 8.00.
8. W przyszłą niedzielę 6 marca po Mszy Świętej o godz. 7.30 zmiana tajemnic Żywego Różańca i
modlitwa różańcowa.
9. Papież Franciszek kieruje zaproszenie do wszystkich członków Kościoła, abyśmy wspólnie
zastanowili się nad tym, co to znaczy być wspólnotą wierzących w Chrystusa i jak czujemy się
w Kościele. W związku z tym nie może zabraknąć naszego głosu - wszystkich parafian.
Umożliwiając udział w tej dyskusji, Parafialny Zespół Synodalny zaprasza na spotkanie, które
odbędzie się w najbliższy czwartek - 3 marca, godz. 20.00. Temat spotkania: Kościół jako
rodzina. Na spotkaniu zastanowimy się nad dwoma sprawami: Co naszym zdaniem sprzyja
tworzeniu wspólnoty eklezjalnej, a co utrudnia? Co chcielibyśmy zachować i rozwijać, a co
zmienić lub wyeliminować? Spotkanie odbędzie się w kościele oraz online. Osoby chętne do
udziału online, proszone są o podanie swojego adresu email, aby można było posłać kod
spotkania. Adres email można zostawić w zakrystii lub przysłać na adres:
synod.straszyn@wp.pl.
10. Zapraszamy panów od 16 do 25 roku życia do wzięcia udziału w weekendzie w Gdańskim
Seminarium Duchownym od 11 do 12 marca. Tematem wydarzenia jest służba. Szczegóły u kl.
Wojtka.

11. Caritas Archidiecezji Gdańskiej rozpoczęła zbiórkę żywności długoterminowej oraz środków
chemicznych i higieny osobistej z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Środki
te można przywozić do naszej parafii.
12. Zgodnie z apelem Przewodniczącego KEP, w dniu dzisiejszym i w Środę Popielcową po każdej
Mszy Świętej zbieramy ofiary do puszek na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy.
13. Ogłoszenie Gminy Pruszcz Gdański: 24 lutego za naszą wschodnią granicą rozpoczęła się
wojna. Za sprawą agresji Rosjan Ukraińcy obudzili się w nowej, tragicznej rzeczywistości.
Ginie ludność cywilna, ranione są bezbronne dzieci. Nie możemy być obojętni w obliczu tak
wielkiej tragedii, jaką jest odebranie ludziom spokoju i wolności. Bądźmy gotowi na przyjęcie
zrozpaczonych rodzin pod swój dach i udzielmy wsparcia w miarę swoich możliwości. Form
niesienia pomocy jest wiele. Dary w postaci artykułów spożywczych, w tym mleka
modyfikowanego dla dzieci, środków higienicznych, leków przeciwbólowych i opatrunków
można przynosić do urzędu gminy Pruszcz Gdański w Juszkowie. Po niedzieli na Facebooku
gminy zostanie podany numer subkonta do wpłat. Prosimy też, by wpłacając pieniądze na rzecz
Ukrainy korzystać ze zweryfikowanych zbiórek.

