Ogłoszenia Duszpasterskie, 22.09.2019 r.

1. Zapraszamy na spotkanie z ks. abp G. Rysiem w poniedziałek, 23 września o 18:00 do Państwowej Galerii
Sztuki w Sopocie. Temat debaty: Jak być aktywnym katolikiem, gdy Kościół jest w kryzysie. Wstęp wolny.
2. Autokarowa pielgrzymka do Częstochowy i Krakowa wyruszy w poniedziałek, 23 września o godz. 7:00.
Zbiórka przed kościołem o 6:45.
3. Spotkanie Apostolatu Maryjnego odbędzie się we wtorek, 24 września o godz. 16:30 w domu parafialnym, w
sali nr 8. Serdecznie zapraszamy nowych członków czcicieli Niepokalanej.
4. Spotkanie Klubu Seniora odbędzie się w najbliższą środę, 25 września o godz. 9:00 w kawiarence w domu
parafialnym.
5. Powstała nowa grupa pomocowa w naszej parafii – Anonimowi Narkomani. Wszystkich zmagających się
problemem uzależnienia od narkotyków zapraszamy w środy o 19:30 do salki w piwnicach starej plebanii (wejście
przez ogród).
6. Spotkanie powakacyjne grupy mężczyzn "Semper Fidelis" w środę, 25 września po Mszy Świętej wieczornej w
domu parafialnym. Na spotkanie zapraszamy również nowe osoby.
7. Nowennę do Miłosierdzia Bożego, przed wspomnieniem św. s. Faustyny, rozpoczniemy w czwartek, 26
września. W dni powszednie o 15:00 w dolnym kościele, a w niedzielę o 9:30 przed Mszą Świętą. Na uroczystą
Eucharystię zapraszamy 5 października na godz. 18:30.
8. Zapraszamy dziewczynki i chłopców do tworzenia nowej scholi. Spotkanie organizacyjne dla dzieci i rodziców
odbędzie się w piątek, 27 września o godz. 17:00 w sali nr 10.
9. Spotkanie Wspólnoty Przymierze Miłosierdzia odbędzie się w niedzielę, 29 września o 19:30 w starej plebanii.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się formować, modlić i służyć ubogim.
10. Młodzież, dorosłych i seniorów, którzy chcieliby rozpocząć drogę wiary zapraszamy na Kurs Alpha, który
rozpocznie się w poniedziałek, 30 września o godz. 19:00. Zgłaszać można się na adres: zapisy@alphagdynia.pl
lub pod numerem telefonu: 735 763 626.
11. Spotkanie-warsztaty poświęcone nauczaniu papieża Franciszka, czyli Pierwsze Poniedziałki Papieskie,
odbędzie się 7 października o 18:00 w sali nr 10 w domu parafialnym. Tym razem tematem będzie „Zasada
włączania – zagrożenie czy szansa?”. Obowiązują zapisy w biurze parafialnym. Koszt uczestnictwa 20 zł.
12. Najbliższe Europejskie Spotkanie Młodych Taize odbędzie się we Wrocławiu od 28 grudnia do 1 stycznia.
Zapraszamy młodzież i dorosłych do 35 roku życia do wspólnego wyjazdu. Pierwsze spotkanie dla
zainteresowanych odbędzie się w niedzielę, 29 września o godz. 19:30 w dolnym kościele. Więcej informacji u ks.
Grzegorza.

W minionych dniach zmarli:
+ Teresa Dudzik, l. 86; + Irena Trukawka, l. 85;
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