Ogłoszenia Duszpasterskie, 01.09.2019 r.

1. Rozpoczynamy nowy rok szkolny, w którym ks. Grzegorz Malinowski i wybrane małżeństwa będą
przygotowywali młodzież do Bierzmowania, a ks. Wojciech Ulasiński będzie przygotowywał dzieci klas 3 do
Pierwszej Komunii Świętej.
2. Obowiązkowe spotkanie dla młodzieży klas 1 szkół średnich przygotowującej się do Bierzmowania i rodziców
odbędzie się w niedzielę, 22 września o 18:00 w sali nr 10 w domu parafialnym.
3. Spowiedź Święta na początek roku szkolnego dla dzieci będzie w piątek, 6 września od 16:30. Tego dnia, Msza
Święta z okazji pierwszego piątku z udziałem dzieci i rodziców o 17:00.
4. W pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na modlitwę w intencji kapłanów, seminarzystów i osób
konsekrowanych podczas całodziennej adoracji od 8:40 do 18:15.
5. W pierwszy piątek miesiąca okazja do Spowiedzi Świętej od 7:30 do 8:15 i od 16:30 do 18:45.
6. Modlitwa osób zaangażowanych w dzieło Duchowej Adopcji w piątek o 17:45 w dolnym kościele.
7. Spotkanie dla Żywego Różańca w sobotę, 7 września o 8:00.
8. Młodzież zapraszany na spotkania Ruchu Lednickiego w poniedziałki o godz. 19:15 w starej plebanii. Jest to
wspólnota formująca się wokół charyzmatu o. Jana Góry i spotkań Lednica 2000.
9. Wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji „Magnificat” zaprasza młodzież i dorosłych na pierwsze spotkanie we
wtorek, 3 września. W planie: o 18:30 Msza Święta w górnym kościele, o 19:15 modlitwa uwielbienia w dolnym
kościele.
10. Spotkanie Klubu Seniora odbędzie się w najbliższą środę, 4 września o godz. 9:00 w kawiarence w domu
parafialnym. Poprowadzi je ks. Grzegorz Malinowski i zatytułowane będzie „Kościół w Niemczech. Czy możemy się
od niego czegoś nauczyć? Refleksje księdza, który pracował kilka lat w diecezji drezdeńsko- miśnieńskiej”.
Zapraszamy wszystkich chętnych.
11. Dziewczęta w wieku od 10 do 18 lat zapraszamy do asysty liturgicznej dziewcząt. Grupa ta posługuje na
niedzielnych Mszach św. o godz. 13:00. Spotkanie w czwartek o godz. 17:00 w kościele.
12. Spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar odbędzie się w poniedziałek, 9 września o 19:15 w starej
plebanii.
13. Piesza Pielgrzymka z Gdyni do Swarzewa wyruszy w sobotę, 7 września. Pielgrzymka rozpocznie się Mszą
św. o godz. 6.00 w kościele pw. Ducha Świętego w Gdyni-Obłużu (ul. Zielona).
14. Autokarowa pielgrzymka do Swarzewa na uroczystości odpustowe dla seniorów i ludzi chorych odbędzie się
we wtorek, 10 września. Wyjazd o godz. 8.15. Zapisy w biurze parafialnym. Koszt wyjazdu 25 zł.
15. Zachęcamy do wzięcia dzisiaj ze sobą pierwszego, powakacyjnego numeru biuletynu. Na pierwszej stronie
podajmy informacje o nowych inicjatywach duszpasterskich, które planujmy w najbliższych miesiącach.
16. Informujemy, że uległ zmianie numer konta bankowego parafii. Nowy numer konta prezentujemy w stopce
biuletynu i na stronie internetowej w zakładce „kontakt”. Otworzyliśmy też osobny numer konta na wpłaty
dotyczące Parafialnego Zespołu Caritas i Zupy Chylońskiej: 13 1240 5354 1111 0010 9124 3143 – numer widnieje
również na stronie w zakładce „Zupa Chylońska”.
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17. Kwesta na działalność PZ Caritas i na Zupę Chylońską odbędzie się dzisiaj po każdej Mszy Świętej.
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