Ogłoszenia Duszpasterskie, 04.02.2018 r.

1. Młodzież i dorosłych zapraszamy na Msze świętą do dolnego kościoła, w niedzielę, 11 lutego na 17:00.
2. Międzynarodowy dzień chorego obchodzić będziemy w przyszłą niedzielę, 11 lutego.
Za chorych modlić się będziemy szczególnie podczas Mszy świętej o 8:00. Po tej Mszy świętej będzie możliwość
przyjęcia Sakramentu Chorych przez osoby obłożnie i poważnie chore. Prosimy o pomoc w przywiezieniu chorych
na tę Liturgię.
3.Seniorów zapraszamy na spotkanie przy kawie i herbacie w poniedziałek o 16:00 i środę o godz. 9:00 w domu
parafialnym.
4. Najbliższe spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar obędzie się 12 lutego o 19:15 w piwnicy starej
plebanii.
5. Zapraszamy na Eucharystię przygotowaną przez Wspólnotę Szkoły Nowej Ewangelizacji Magnificat we wtorek o
19:15 w dolnym kościele.
6. Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa odbędzie się w dniach 7-14 lutego. Czeka nas wiele pięknych wydarzeń w
ramach tego tygodnia w Trójmieście. Dwa będą miały miejsce w naszej parafii:
a. Msza święta w intencji małżeństw wraz odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich w niedzielę, 11 lutego o 10:00.
b. Warsztaty „Jak rozmawiają szczęśliwi ludzie?” odbędą się w naszym domu parafialnym 13 lutego o 18:00.
Zapisy i szczegółowe informacje pod nr tel. 884 141 053.
7. W ramach Tygodnia Małżeństwa odbędzie się ciekawa dyskusja na temat „Małżeństwo w różnych religiach”. Ta
debata obędzie się w niedzielę, 11 lutego o 17:00 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku (wstęp wolny).
8. Rekolekcje dla muzyków z elementami warsztatowymi poprowadzone przez Jakuba Tomalaka odbędą się od
16 do 18 lutego 2018 r. w Domu Parafialnym. Zapisy i szczegółowe informacje pod nr 515 094 327.
9. Trwają przygotowania do Triduum Paschalnego. Zapraszamy na próbę wszystkich, którzy chcą przygotować
muzykę na tę uroczystość w sobotę, 10 lutego na 16:30 do domu parafialnego.
10. 29 stycznia zakończyła się wizyta duszpasterska. Dziękujemy za otwartość i zainteresowanie życiem parafii.
Dziękujemy także za złożone z tej okazji tradycyjne ofiary, które w dużej mierze przeznaczone zostaną na
renowację ławek. Przyjęło nas 52% rodzin parafii tj. 2 838, nieobecnych było 2 191, a odmówiło przyjęcia 486.
11. Przypominamy prośbę o niestawianie butów na klęcznikach nowych ławek oraz
o wyłączanie telefonów komórkowych przed wejściem do kościoła.
12. Dzisiaj odbędzie się kwesta na Zupę Chylońską i na inne działania Parafialnego Zespołu Caritas. Zupę
Chylońską można również wspierać poprzez skarbonkę w dolnym kościele.
13. Klub Seniora zaprasza wszystkich chętnych na wspolne wyjście do kina na film "Ignacy Loyola" we wtorek, 6
lutego na 11:00. Zapisy w ponidziałek od 15:30 do 17:00 w domu parafialnym

Spośród parafian w minionych dniach zmarł:
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+ Dionizy Nierzalewski, lat 87.
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