Ogłoszenia duszpasterskie, 2015-10-11

1. Modlitwa różańcowa odbywa się w październiku w następującym porządku:
a. dla wszystkich wiernych codziennie na 17:45.
b. dla dzieci zaś: w poniedziałek, środę i piątek na 17:00.
2. Ks. Arcybiskup zaprasza dzisiaj, wszystkich mieszkańców Gdyni, na procesję różańcową, która rozpocznie się o
godz. 16:30 u stóp Gdyńskich Krzyży, na placu nieopodal Urzędu Miasta.
3. Poświęcenie różańców dzieci przygotowujących się do przyjęcia pierwszej Komunii św. w niedzielę, 18
października podczas Mszy o 11:30.
4. Msza św. w intencji uzdrowienia duszy i ciała będzie sprawowana w przyszłą niedzielę, 18 października o
18:30.
5. Mieszkańców domów przy ul Chylońskiej 84-86 i Lubawskiej 13 zapraszamy na Mszę św. w niedzielę, 18
października o godz. 10:00, na zakończenie której zostanie im wręczona figura „Totus Tuus”, rozpoczynająca
peregrynacje po ich domach.
6. Zbiórka dla ministrantów we wtorek o 17:30 w zakrystii.
7. Wspólnota SNE Magnificat zaprasza na Mszę św. we wtorek o 19:15 do dolnego kościoła.
8. Zapraszamy do zapisywania intencji na środową nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Kartki z
prośbami i podziękowaniami można włożyć do koszyka ustawionego na stoliku z darami ofiarnymi przed nowenną.
9. Spotkanie Kościelnej Służby Mężczyzn "Semper Fidelis" odbędzie się wyjątkowo w piątek,
16 października w domu parafialnym po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy na spotkanie kandydatów chętnych do
zasilenia szeregów wspólnoty.
10. Uczestników pielgrzymki do Wiednia i Pierśćca zapraszamy na spotkanie popielgrzymkowe w niedzielę, 18
października o 17:00 do sali nr 10.
11. Zakończyła się czteroletnia kadencja Parafialnej Rada Duszpasterskiej. Dziękujemy radym za pracę na rzecz
naszej wspólnoty. Do rady należą, oprócz osób z urzędu (księża, siostry misjonarki, organista i pracownik biura
parafialnego), osoby wybrane przez proboszcza jak i dwie osoby, które wybiorą parafianie. Za tydzień w niedzielę,
18 października każdy parafianin będzie mógł oddać głos na jedną osobę. Kartkę z imieniem i nazwiskiem będzie
można wrzucić do koszyka ustawionego na stoliku z darami ofiarnymi. Pierwsze spotkanie nowej, Parafialnej Rady
Duszpasterskiej odbędzie się 15 listopada o 16:00 na plebani.
12. Dzień Dziecka Utraconego obchodzony jest na całym świecie 15 października. Msza św. w intencji zmarłych
dzieci oraz osieroconych rodziców odbędzie się 17 października, w sobotę w parafii pw. MB Fatimskiej w Gdańsku
Żabiance o godz. 15:00. Szczegółowe informacje w gablocie.
13. Klub Młodzieżowy zaprasza na herbatę podawaną według tradycji rożnych krajów oraz do zakupu
własnoręcznie zrobionych ciastek misyjnych w Niedzielę Misyjną, 18 października. Dochód ze zbiórki będzie
przeznaczony na utrzymanie Klubu.
14. Dziękujemy za ofiary złożone na dzisiejszą kolektę remontowo-inwestycyjną. W najbliższych miesiącach
planujemy wymianę drzwi wejściowych do nowej części kościoła i do dolnego kościoła. Natomiast na cmentarzu
parafialnym zostanie zamontowana nowa płyta nagrobna na grobie ks. proboszcza Zielińskiego.
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Polećmy Bogu zmarłych parafian:
śp. Maria Jasińska, lat 75
śp. Stanisław Bałdyga, lat 77
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