Ogłoszenia Duszpasterskie, 29.09.2019 r.

1. Nabożeństwa różańcowe sprawujemy w październiku codziennie o 17:45, a dzieci zapraszamy w: poniedziałki i
piątki na 17:00.
2. Katechezy dla uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do Bierzmowania,
którzy nie uczestniczą w spotkaniach „Postcresima”, będą w czwartki o godz. 19:30 do 20:30 w sali nr 10 w domu
parafialnym.
3. W czwartek zapraszamy na całodzienną modlitwę za kapłanów, osoby konsekrowane i kleryków.
4. W piątek okazja do Spowiedzi świętej przed poranną Mszą świętą oraz od 16:30 do 18:30.
5. Dzieci wraz z rodzicami, w pierwszy piątek miesiąca, zapraszamy na 17:00 na różaniec z obrzędem Komunii
Świętej.
6. Wspólnota Dzieje II rozpocznie ewangelizacje domową w bloku przy Wejherowskiej 3-9. Serdecznie prosimy o
życzliwej przyjęcie ewangelizatorów.
7. 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.
8. Spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar odbędzie się w poniedziałek, 30 września. W planie Msza
Święta o 18:30 w kościele, a następnie spotkanie w starej plebanii.
9. Wspólnota SNE Magnificat zaprasza na Msze świętą we wtorek na 19:15 do dolnego kościoła.
10. Spotkanie Klubu Seniora odbędzie się w najbliższą środę, o godz. 9:00 w kawiarence, w domu parafialnym.
11. Stowarzyszenie św. Mikołaja Biskupa zaprasza na zajęcia relaksacyjne dla seniorów. Ćwiczenia relaksacyjne
maja na celu zmniejszenie napięcia nerwowego. Koszt 15 zł za 10 spotkań. Zapisy pod numerem tel. 506231537.
Liczba miejsc ograniczona.
12. Modlitwa osób zaangażowanych w dzieło Duchowej Adopcji odbędzie się w piątek o 17:45 w górnym kościele,
podczas modlitwy różańcowej.
13. Spotkanie dla Żywego Różańca w sobotę o godz. 8:00.
14. Najbliższe Europejskie Spotkanie Młodych Taizé 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 dzisiaj o godz. 19:30 w dolnym kościele. Więcej informacji u ks. Grzegorza.
15. Zapraszamy na pielgrzymkę do Izraela i Jordanii w dniach od 14 do 26 lutego 2020 r. Szczegółowe informacje
i zapisy w biurze parafialnym. Koszt 6100 zł + 150$.
16. Zapraszamy na Katechezy Neokatechumenalne, które rozpoczną się 7 października o 19:15 w dolnym
kościele.
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W minionych dniach zmarli:
+ Stanisław Miszewski, l. 80; + Marian Szczurek, l. 83;
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