Ogłoszenia Duszpasterskie, 19.01.2020 r.

1. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli księży chodzących „po kolędzie”. Dziękujemy za wspólną
modlitwę, serdeczne rozmowy oraz za ofiary składane na rzecz funkcjonowania naszej parafii. Odwiedziliśmy 2546
mieszkań. Na terenie parafii jest zaś 5640 mieszkań zamieszkałych i niezamieszkałych. Osób związanych z parafią
jest 6898, zaś zameldowanych na terenie parafii jest 11114.
2. Po przerwie, wznawiamy sprawowanie Mszy Świętej w dolnym kościele. Zapraszamy młodzież i dorosłych w
niedzielę, 26 stycznia na 17:00.
3. Adoracja Najświętszego Sakramentu w dolnym kościele w sobotę, 25 stycznia tylko do godz. 15:30.
4. Czekają nas dwa wydarzenia ewangelizacyjne:
a. Kurs Nowe Życie w dniach 24-26 stycznia.
b. Weekendowe rekolekcje „Życie w Duchu Świętym” w dniach 31 stycznia-2 lutego.
Zapisy i szczegółowe informacje w biurze parafialnym.
5. Spotkanie Czcicieli Miłosierdzia Bożego odbędzie się we wtorek, 21 stycznia o 15:30 w domu parafialnym, sala
nr 8.
6. Spotkanie Apostolatu Maryjnego we wtorek, godz. 16:30 w domu parafialnym, w sali nr 8.
7. Wspólnota SNE Magnificat zaprasza na Msze świętą we wtorek na 19:15 do dolnego kościoła.
8. Seniorów zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu Seniora w najbliższą środę na 9:00 w domu parafialnym.
9. Koncert kolęd i piosenek świątecznych w wykonaniu Basi Kawy i zespołu odbędzie się w niedzielę, 26 stycznia o
19:30 w kościele. Wstęp wolny.
10. Rozpoczęły się próby muzyczne do Triduum Paschalnego. Zapraszamy wszystkich do włączenia się w to
ważne dzieło. Najbliższa próba w niedzielę, 26 stycznia o 16:30 w domu parafialnym.
11. 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. Spotkanie informacyjne z
przedstawicielem biura podróży dla zainteresowanych odbędzie się w piątek, 24 stycznia o 19:30 w kawiarence
domu parafialnego.
12. Spotkanie dla pielgrzymów wyjeżdzających w lutym do Izraela odbędzie się w niedzielę, 26 stycznia o 17:00 w
sali nr 4 w domu parafialnym.
13. Wszystkich przyjaciół, sympatyków i tych, którzy chcieliby poznać Stowarzyszenie Św. Mikołaja Biskupa
zapraszamy na spotkanie w sobotę, 1 lutego. O 10:00 – Msza Święta w sali nr 10 w domu parafialnym, a po niej
spotkanie w kawiarni.
14. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się w niedzielę, 2 lutego o 16:00 w kawiarni parafialnej.
15. Kwesta na wsparcie Gdańskiego Seminarium Duchownego odbędzie się dzisiaj po każdej Mszy Świętej.
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16. Przystań Opata Hackiego 33 zaprasza na sąsiedzkie kolędowanie z chórem Dzwon Kaszubski, 21 stycznia w
godz. od 18:30 do 20:00.

W minionych dniach zmarli:
+ Helena Świerczyńska lat 88, długoletnia członkini Klubu Seniora;
+ Danuta Bukowska, lat 62; + Wiesław Jernasz, lat 60;
+ Zbigniew Paluchowski, lat 82; + Bogusław Reszczyński, lat 61.
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