Ogłoszenia Duszpasterskie, 07.04.2019 r.

1. Dzisiaj rozpoczęły się parafialne rekolekcje wielkopostne, które potrwają do środy włącznie. Plan rekolekcji dla
dzieci, młodzieży i dorosłych zawarty jest w biuletynie i na stronie internetowej. W poniedziałek będzie dzień
spowiedzi świętej dla młodzieży i dorosłych z udziałem spowiedników z sąsiednich parafii. Plan spowiedzi: od 7:30
do 10:15 i od 17:30 do 19:30 oraz od 19:30 – 20:15 (w dolnym kościele).
2.Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w niedzielę o 17:00.
3. Jutrznię sprawujemy od poniedziałku do piątku o 5:30 w sali nr 10, w domu parafialnym.
4. Nieszpory z wyznaniem wiary odbędą się jeszcze w poniedziałek o 19:30 w kościele.
5. Ks. Arcybiskup zaprasza mieszkańców Gdyni na Drogę Krzyżową ulicami centrum naszego miasta.
Rozpoczęcie nabożeństwa przy kościele NMP w piątek, 12 kwietnia o godz. 18:00.
6. Siódma Długodystansowa Droga Krzyżowa z Chyloni do Wejherowa odbędzie się w sobotę, 13 kwietnia.
Rozpoczniemy Mszą Świętą w dolnym kościele o 4 rano. Chcemy, jako organizatorzy wiedzieć, ile mniej więcej
osób pragnie pójść, więc prosimy o zgłoszenie się do Biura Parafialnego bezpośrednio lub przez e-mail.
7. Spotkanie dla wszystkich wolontariuszy Zupy Chylońskiej oraz dla tych, którzy chcieliby dołączyć do tej akcji,
odbędzie się dzisiaj, po Mszy świętej wieczornej, czyli ok. 19:30 w sali nr 5 domu parafialnego.
8. Dzisiaj odbywa się akcja „Pola Nadziei”. Zachęcamy do wparcia pomorskich hospicjów.
9. Spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar odbędzie się w poniedziałek, 8 kwietnia o 19:30 w piwnicy
starej plebanii.
10. Przypominamy, że z inicjatywy Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji można skorzystać z projektu pod nazwą
„Dom Łaski” w naszej starej plebani, w każdy drugi poniedziałek miesiąca, tj. 8 kwietnia w godz. od 17:00 do
20:00. W tym czasie będzie możliwość rozmowy z kapłanem, psychologiem, psychoterapeutą i mediatorem.
Będzie też można spędzić czas na adoracji czy poprosić o modlitwę wstawienniczą. Zgłoszenia przyjmuje ks.
Zbigniew Wądrzyk tel. 791 306 192.
11. Spotkanie dla tych, którzy są zainteresowani wspólnotą Przymierze Miłosierdzia odbędzie się w niedzielę, 14
kwietnia o 16:30 w sali nr 3 domu parafialnego.
12. Rycerze Kolumba spotykają się w niedzielę, 14 kwietnia o 19:30 na plebanii.
13. Parafia św. Jana Chrzciciela zaprasza na koncert pasyjny „Życie z wielkiej Miłości” w Niedzielę Palmową, 14
kwietnia o godz. 19:30. Do muzyki będą wykonywane ilustracje piaskiem na szkle.
14. Ks. Zbigniew Lorkowski organizuje pielgrzymkę w terminie od 6 do 12 lipca. W planie między innymi Kodeń,
Rostkowo, Sokółka oraz Nowogródek i Grodno na Białorusi. Koszt wyjazdu 1100 zł. Szczegóły w biurze parafialnym
i na plakatach.
15. Młodzież z Klubu Młodzieżowego przygotuje palmy i dekoracje świąteczne na najbliższą niedzielę. Będzie ich
można wesprzeć przed kościołem w Niedzielę Palmową od godz. 9:00.
16. Za tydzień, 14 kwietnia kolekta przeznaczona będzie na remont zaplecza dolnego kościoła. Trwają prace
wykończeniowe w łazienkach oraz kamieniarze kładą w tych dniach granitowe schody. Po Świętach, na zapleczu
dolnego kościoła, rozpocznie się remont miejsca, gdzie powstanie kuchnia Parafialnego Zespołu Caritas.
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W minionych dniach zmarli:
+ Ewa Wójcicka, lat 84; + Janina Wiśniewska, lat 94; + Barbara Klawon, lat 76;
+ Korneli Badziąg, lat 93; + Dariusz Kinowski, lat 61; + Michał Danielowski, lat 45.
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