Ogłoszenia duszpasterskie, 2015-09-27

1. Adoracja Najśw. Sakramentu odbywa się w dolnym kościele od poniedziałku do soboty w godz. od 8:30 do
wieczornej Mszy św.
2. Od czwartku, 1 października zapraszamy na październikową modlitwę różańcową:
a. wszystkich wiernych codziennie na 17:45.
b. dzieci zaś: w poniedziałek, środę i piątek na 17:00.
3. W tym tygodniu przeżywać będziemy dni eucharystyczne:
a. W czwartek zapraszamy na całodzienną adorację Najśw. Sakramentu w intencji księży, kleryków, osób
konsekrowanych i o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
b. Okazja do spowiedzi św. w piątek od 16:00 do 18:30. Między 16 a 17 zapraszamy szczególnie dzieci i
młodzież. Różaniec dla dzieci zakończony obrzędem Komunii Św. w piątek o godz. 17:00.
c. W piątek i sobotę księża odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.
4. Spotkanie dla członków Żywego Różańca w sobotę o godz. 8:00.
5. Młodzieży przypominamy, iż Msza św. dla nich sprawowana jest w niedzielę o 10:30 w dolnym kościele.
6. Zapraszamy studentów na Mszę św. z okazji rozpoczęcia roku akademickiego, 1 października o godz. 18:30.
Oprawę muzyczną przygotowała schola akademicka Ruchu Światło-Życie.
7. Spotkanie Apostolatu Maryjnego odbędzie się we wtorek, 29 września o godz. 16:30.
8. Klub Seniora zaprasza 30 września o godzinie 9:00 na spotkanie z wykładowcą akademickim dr Mariuszem
Kardasem, który wygłosi prelekcję o Gdyni lotniczej, a dokładniej na temat "Historia lotnictwa cywilnego Wybrzeża
1924-1939".
9. Spotkanie Zelatorów Róż Żywego Różańca w środę, 30 września o godz. 17:00 w bibliotece parafialnej.
10. Próba młodzieżowego zespołu muzycznego w czwartek o godz. 19:30 w dolnym kościele.
11. Osoby zaangażowane w dzieło duchowej adopcji zapraszamy na modlitwę różańcową do górnego kościoła w
piątek o 17:45.
12. Wspólnota Sług Ewangelii Miłosierdzia Bożego, czyli siostry misjonarki wraz ze świeckimi współpracownikami,
zajmująca się organizacją tygodnia diecezjalnego, w ramach przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży,
zaprasza na spotkanie organizacyjne dla osób chcących zaangażować się w wolontariat. Spotkanie odbędzie się w
niedzielę, 27 września po Mszy wieczornej ok. godz. 19:20 w Domu Sióstr Misjonarek (stara plebania).
Zapraszamy młodzież, dorosłych i seniorów.
13. Koncert uwielbienia, który będzie uwieńczeniem warsztatów muzycznych z zespołem TGD odbędzie się w
niedziele, 4 października o 19:30 w górnym kościele. W związku z tym Msza św. o 18:30 w niedzielę, 4
października będzie sprawowana w dolnym kościele.
14. Wolontariusze Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni rozprowadzają dzisiaj kalendarze hospicyjne na 2016 r. w
bibliotece w domu parafialnym. Zebrane środki przeznaczone zostaną na potrzeby nieuleczalnie chorych dzieci i
dorosłych – podopiecznych naszych hospicjów.
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Polećmy Bogu zmarłych parafian:
śp. Jadwiga Grzona, lat 75
śp. Krystyna Kortus, lat 92
śp. Maria Talarczyk-Pietras, lat 81
śp. Jolanta Szarmach, lat 59
śp. Ksawery Grzegowski, lat 82
śp. Roman Wirkowski, lat 69
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