Ogłoszenia Duszpasterskie, 12.05.2019 r.

1. Podczas nabożeństw majowych, które sprawujemy w dni powszednie o 18:00,a w niedzielę o 20:30, czytamy
najnowszą adhortację papieża Franciszka „Christus Vivit”.
2. Ks. Biskup Wiesław Szlachetka udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży klas 3 gimnazjum oraz 16 osobom
dorosłym w czwartek, 16 maja o godz. 18:00. W związku z tym nabożeństwo majowe w czwartek odbędzie się po
Mszy Świętej porannej.
3. Biały Tydzień dla dzieci „pierwszokomunijnych” potrwa do piątku włącznie, z wyjątkiem czwartku, 16 maja ze
względu na Bierzmowanie.
4. Spotkanie dla dzieci klas IV przed rocznicą Pierwszej Komunii Świętej będzie w poniedziałek, 13 maja o 19:15 w
domu parafialnym, w sali nr 10. Uroczystość rocznicowa odbędzie się 19 maja o 11:30.
5. Msza Święta w intencji o uproszenie zdrowia duszy i ciała będzie sprawowana w niedzielę, 19 maja o 18:30.
6. Całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu odbędzie się z soboty na niedzielę, z 18 na 19 maja w dolnym
kościele. Rozpoczęcie w sobotę o 21:30. Serdecznie prosimy o wpisywanie się na listę adoracyjną wyłożoną w
przedsionku do dolnego kościoła.
7. Spotkanie grupy inicjatywnej Przymierza Miłosierdzia odbędzie się w niedzielę, 12 maja
o 16:30 w sali nr 3 domu parafialnego. Zapraszamy wszystkich, którzy zainteresowani są szukaniem swojego
miejsca w Kościele.
8. Spotkanie zelatorów Róż Żywego Różańca w poniedziałek, 13 maja o godz. 17:00 w kawiarence, w domu
parafialnym.
9. Klub Seniora zaprasza na wspólny wyjazd do Ogrodu Botanicznego w Marszewie. Wyjazd będzie w środę, 22
maja o 9:30. Koszt 20 zł. Wyjazd dla osób z legitymacją emeryta-rencisty. Zapisy w kancelarii parafialnej.
10. Organizujemy wyjazd na spotkanie młodych na Lednicy, które odbędzie się 1 czerwca. Zapraszamy młodzież
do wspólnego wyjazdu – pielgrzymki. Informacje i zapisy u ks. Grzegorza poprzez e-mail:
g.franciszekmalinowski@gmail.com.
11. Zapraszamy młodzieży do udziału w Wieczorze Modlitwy Młodych, 17 maja w kościele Niepokalanego Serca
Maryi w Gdyni-Karwinach. Informacje u ks. Grzegorza.
12. Nasza parafia wraz z Biurem Pielgrzymkowym Siloam organizuje pielgrzymkę 11-dniową do Izraela i Jordanii
w lutym 2020 r. z noclegami m.in. w Jerozolimie, Ammanie i Petrze. Koszt wyjazdu 6100 zł + 150 dolarów.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym biurem parafialnym.
13. Ks. Zbigniew Lorkowski organizuje pielgrzymkę na Białoruś w dniach od 6 do 12 lipca. Chętnych na ten wyjazd
zapraszamy na spotkanie w sobotę, 18 maja o godz. 19.00 do kawiarenki w domu parafialnym.
14. Kwesta na działalność Parafialnego Zespołu Caritas i na Zupę Chylońską odbędzie się dzisiaj po każdej Mszy
Świętej.
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