Ogłoszenia Duszpasterskie, 08.09.2019 r.

1. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzić będziemy w sobotę, 14 września. Msza Święta tego dnia o
8:00. Wieczorna Eucharystia będzie sprawowana z liturgii niedzielnej.
2. W ramach ogólnopolskiej akcji ewangelizacyjnej „Polska pod Krzyżem” zapraszamy na czuwanie modlitewne w
dolnym kościele w sobotę, 14 września o 19:30, szczegóły na plakacie.
3. Całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu odbędzie się z soboty na niedzielę, z 14 na 15 września.
Rozpoczęcie adoracji w sobotę o 21:30. Serdecznie prosimy o wpisywanie się na listę adoracyjną wyłożoną w
przedsionku dolnego kościoła.
4. Młodzież i dorosłych zapraszamy na niedzielną Eucharystię o 17:00 w dolnym kościele.
5. Msza Święta w intencji uproszenia zdrowia duszy i ciała będzie sprawowana w niedzielę, 15 września o godz.
18:30. Po Liturgii odbędzie się indywidulana modlitwa wstawiennicza. Serdecznie zapraszamy wszystkich chorych
i cierpiących.
6. 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.
7. Rodziców dzieci, które przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej, zapraszamy aby po Mszach odbierali z
zakrystii formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres mailowy parafii do 16 września.
Pierwsze spotkanie dla rodziców odbędzie się w niedzielę, 22 września po Mszy Świętej z udziałem dzieci o
11:30.
8. Spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar odbędzie się w poniedziałek, 9 września. W planie Msza
Święta o 18:30 w kościele, następnie spotkanie w starej plebanii.
9. Młodzież zapraszamy 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.
10. Spotkanie Klubu Seniora odbędzie się w najbliższą środę, 11 września o godz. 9:00 w kawiarence w domu
parafialnym.
11. 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 jeszcze tylko w poniedziałek. Koszt
wyjazdu 25 zł.
12. Rozpoczęły się już zapisy na Kurs Alpha, na który zapraszamy od poniedziałku, 30 września o godz. 19:00.
Zgłaszać można się na adres: zapisy@alphagdynia.pl lub pod numerem telefonu: 735 763 626.
13. Spotkanie przed pielgrzymką do Częstochowy i Krakowa w czwartek, 12 września o godz. 19:15 w kawiarence
w domu parafialnym. Na spotkanie prosimy przynieść resztę opłaty za wyjazd.
14.Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli prace remontowe w naszej parafii poprzez dzisiejszą kolektę
remontowo-inwestycyjną.
15. Chór „Dzwon Kaszubski” z Gdyni-Chyloni zaprasza Panów i Panie w każdym wieku do przyłączenia się do
zespołu. Próby odbywają się we wtorki o godz. 18:00 i w czwartki o godz. 17:00 w Domu Parafialnym przy kościele
św. Jana Chrzciciela.
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