CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Dziękujemy wszystkim wiernym, którzy włączyli się w przygotowania do przeżytej wizytacji kanonicznej
w naszej wspólnocie parafialnej, scholi Armia Pana, zespołowi Fides i wspólnotom zaangażowanym
w życie parafii. Dziękujemy rodzicom i młodzieży bierzmowanej za pomoc i piękne świadectwo poprzez
czynne i pobożne uczestnictwo w liturgii sakramentu. Zachęcamy do trwania w miłości Pana
i wypraszania nieustannie Darów Ducha Świętego.
Dzisiaj o godzinie 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Serdecznie zapraszamy. Pragniemy
ofiarować dzisiejsze Gorzkie Żale w intencji dzieci i młodzieży.
Zapraszamy na nabożeństwo krzyża „ Drogę krzyżową” w piątek; dzieci z rodzicami o godzinie 17.00,
młodzież i dorosłych o godzinie 19.00.
Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pępowie, młodzieży Gimnazjum nr 2
im. Jana Heweliusza i dorosłych od przyszłej niedzieli. Rekolekcje wygłosi Ks. Marek Tomulczuk,
Pallotyn z Radomia. Plan rekolekcji podajemy na plakatach, stronie internetowej i na fecebooku.
Spowiedź święta wielkanocna w środę, 5 kwietnia.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.
2 kwietnia, w niedzielę, o godz. 16.30 w naszym kościele odbędzie się Koncert Wielkopostny. Weronika
Korthals śpiewa wiersze ks. Jana Twardowskiego. Serdecznie zapraszamy!
Bardzo dziękujemy wszystkim ludziom wielkiego serca, którzy włączyli się w akcję „Alby komunijne dla
Afryki”. W najbliższy wtorek wyślemy je do Rwandy. Bóg zapłać
Za tydzień przed kościołem za otrzymanego żonkila można będzie złożyć ofiarę na rzecz pomorskich
hospicjów. Pola nadziei na Pomorzu
Rozpoczynając od niedzieli 2 kwietnia, raz w miesiącu, zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca, będzie
można skorzystać z fachowej porady z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego. W salce domu
parafialnego, od godz. 13.00 do 15.00, rad udzielać będzie bezinteresownie adwokat, Pan Piotr Pawlak.
Zainteresowanych zapraszamy
Serdecznie dziękujemy wiernym zamieszkałym w Pępowie przy ul. Gdańskiej od Nr 178 do końca za
sprzątnięcie naszej świątyni. W najbliższą sobotę o godz. 8.30 zapraszamy mieszkańców Pępowa
ul. Gdańskiej od Nr 140 do 176 i Modrzewiowej, a w czwartek zapraszamy wszystkich parafian na
Adorację Najświętszego Sakramentu.
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