Ogłoszenia Duszpasterskie, 12.01.2020 r.

1. Tydzień modlitw o jedność chrześcijan rozpocznie się w piątek, 23 stycznia. W Trójmieście odbędą się
ekumeniczne spotkania, a ich plan podajemy w gablocie parafialnej. 17 stycznia obchodzić będziemy Dzień
Judaizmu w Kościele Katolickim, a 26 stycznia Dzień Islamu pod hasłem: Chrześcijanie i Muzułmanie: w służbie
powszechnego braterstwa.
2.Msza święta w intencji o uproszenie zdrowia duszy i ciała będzie sprawowana w przyszłą niedzielę, 19 stycznia o
18:30.
3.Najbliższa Msza Święta niedzielna w dolnym kościele o 17:00 będzie sprawowana 26 stycznia.
4.Kolejna całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu odbędzie się z soboty na niedzielę, z 18 na 19 stycznia.
Rozpoczęcie adoracji w sobotę o 21:30. Zapraszamy szczególnie członków wspólnot do adoracji w
proponowanych godzinach. Plan podajemy w biuletynie i na stronie internetowej.
21:30 – 23:00 – Apostolat Maryjny
23:00-24:00 - Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar oraz Przymierze Miłosierdzia
24:00 – 1:00 - Dzieje 2
1:00 - 3:00 - Neokatechumenat
3:00-5:00 – Wspólnota SNE Magnificat
5:00- 6:00- Czciciele Miłosierdzia Bożego
6:00-7:30 - Żywy Różaniec
5. Wszystkich przeżywających kryzysy w małżeństwie zapraszamy na spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw
„Sychar” w poniedziałek, 13 stycznia. W planie: Msza święta o 18:30, a następnie około 19:15 spotkanie w piwnicy
starej plebanii.
6.Seniorów zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu Seniora w najbliższą środę na 9:00 w domu parafialnym.
7.Spotkanie Przymierza Miłosierdzia odbędzie się w niedzielę, 19 stycznia po Mszy Świętej wieczornej w
sali-piwnicy starej plebanii
8. Wspólnota Magnificat zaprasza na rekolekcje „Kurs Nowe Życie” w dniach 24-26 stycznia w domu parafialnym.
Zapisy i szczegółowe informacje w biurze parafialnym.
9. Organizujemy pielgrzymkę lotniczą do Medjugorie w dniach 16-23 maja. Wylot z Gdańska. Wszystkie noclegi w
Medjugorie. Oprócz tego sanktuarium w programie zwiedzanie ciekawych miejsc: Dubrownik – Mostar – Zadar –
Split – Makarska (sanktuarium Veprić i nadmorska riwiera) – Sarajewo. Koszt 2690 zł + 100 EURO. Zapisy i
informacje do 14 lutego w biurze parafialnym i u ks. Grzegorza. Zaliczka 1000 zł.
10. Trwa wizyta duszpasterska do wtorku włącznie. Plan podajemy w biuletynie i na stronie internetowej parafii.
11. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane na utrzymanie i działalność naszej parafii.
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W minionych dniach zmarli:
+ Regina Ledke, lat 81; + Stanisława Sulewska z d. Jasińska;
+ Helena (Hildegarda) Dysarz – Cirocka, lat 77;
+ Stanisław Seweryński, lat 86; + Julian Gnaczyński, lat 73; + Wojciech Kaczkowski, lat 87;
+ Wiesław Driwa, lat 60; + Henryk Dąbrowski, lat 87; + Eugeniusz Majewicz, lat 88.
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