Ogłoszenia Duszpasterskie, 19.05.2019 r.

1. Dzisiaj zapraszamy na Nabożeństwo majowe i Apel Jasnogórski o 20:30.
2. Msza Święta podczas której będziemy dziękować Bogu za 10 lat Stowarzyszenia Świętego Mikołaja Biskupa i
25 lat kapłaństwa ks. Proboszcza Jacka będzie sprawowana w sobotę, 25 maja o 13:00. Po Eucharystii piknik w
Parku Kilońskim, podczas którego odbędzie się m.in. koncert Basi Kawy.
3. Młodzież klas 8 i wszystkich, którzy chcieliby przyjąć Sakrament Bierzmowania w przyszłym roku, zapraszamy
na Eucharystię w niedzielę, 26 maja o 17:00 w dolnym kościele.
4. Wspólnoty neokatechumenalne zapraszają dzisiaj i w przyszłą niedzielę na ewangelizację uliczną o 15:30 na
Skwer Kościuszki.
5. Spotkanie dla wszystkich, którzy przeżywają kryzys małżeński odbędzie się w poniedziałek, 20 maja. W planie:
Eucharystia o 18:30 w kościele, dalsza część spotkania odbędzie się w starej plebanii.
6. Spotkanie Czcicieli Miłosierdzia Bożego we wtorek, 21 maja o 15:30 w domu parafialnym, sala nr 8.
7. Spotkanie Apostolatu Maryjnego odbędzie się we wtorek, 21 maja o godz. 16:30 w domu parafialnym, w sali nr
8. Serdecznie zapraszamy nowych członków czcicieli Niepokalanej.
8. Wspólnota SNE Magnificat zaprasza na Eucharystię we wtorek, 21 maja o 19:15 w dolnym kościele.
9. Wszystkich zainteresowanych muzyką chrześcijańską zapraszamy na spotkanie modlitewne Trójmiejskiej
Formacji Uwielbienia w piątek, 24 maja o 19:30 w starej plebanii.
10. Spotkanie Przymierza Miłosierdzia odbędzie się w niedzielę, 26 maja o 16:30 w sali nr 3 w domu parafialnym.
Zapraszamy również nowe osoby.
11. 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.
12. Dzisiaj gościmy osoby ze wspólnoty Arka, która buduje pierwszy dom w Gdyni. Spotkanie dla tych, którzy
chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej i usłyszeć wspomnienia o zmarłym Jeanie Vanier, odbędzie się dzisiaj w
niedzielę o 15:00 w kawiarni domu parafialnego.

W minionych dniach zmarli:
+ Bogusław Łysik, lat 66; + Stefan Gorgolewski, lat 67; + Tadeusz Stanulewicz, lat 66.
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