Ogłoszenia parafialne
OBJAWIENIE PAŃSKIE, Trzech Króli
6 stycznia 2019

1. Spotkanie opłatkowe Wspólnoty Żywego Różańca, dzisiaj,o godz. 15.00, w sali
konferencyjnej.
2. Zapraszamy na Mszę Św. oraz modlitwę charyzmatyczną o uzdrowienie duchowe i
fizyczne, we wtorek, 8 stycznia. Porządek tego modlitewnego spotkania:
godz. 18.00 - modlitwa różańcowa
godz. 18.30 - Msza Św. z homilią
wystawienie Najświętszego Sakramentu z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie duchowe i
fizyczne
modlitwa indywidualna z nałożeniem rąk
Modlitwę poprowadzi o.Teodor Knapczyk ofm - franciszkanin z Krakowa. Oprawę muzyczną
zapewni zespół wokalno-instrumentalny ADORAMUS z Tczewa. Po zakończonej modlitwie,
będzie możliwość nabycia literatury religijnej.
3. Msze św. w 30 dni po pogrzebie:
- za śp. Witolda Dąbkowskiego, z ul. Pomorskiej 22 C, w czwartek o godz. 7.30 oraz
- za śp. Bronisława Ruszlewicza, z ul. Gospody 13 A, w sobotę o godz. 7.00.
4. Msza św. zbiorowa za zmarłych w czwartek o godz. 18.30. Kartki z imionami zmarłych można
składać w zakrystii lub w biurze parafialnym.
5. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona będzie na cele inwestycyjne naszego kościoła.
Wszystkim Dobrodziejom i Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać!”.
6. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00 zostanie przedstawione sprawozdanie
duszpasterskie za rok 2018.

7. Wizyta duszpasterska w tym tygodniu:
poniedziałek: ul. Gdyńska 5 D,E,F,H
wtorek: ul. Gdyńska 5 G; 7 A
środa: ul. Gdyńska 7 B; ul. Pomorska 18 A,B,C
czwartek: ul. Pomorska 18 D,E,F,G
piątek: ul. Pomorska 18 H; 21 A,B
sobota: ul. Pomorska 22 A,B,C,D
niedziela: ul. Pomorska 22 E,F
Więcej>>>
8. W związku z „kolędą”, spowiedź św. wieczorem, będzie przed Mszą św. od godz. 18.15, a
biuro parafialne w środy jest nieczynne.
9. Z dniem 31 grudnia 2018 r. zakończył pracę jako organista Pan Bartłomiej
Dratkowski.Dziękujemy Mu za 11 lat gry i śpiewu oraz życzymy Bożego błogosławieństwa.
Od 2 stycznia posługuje nam wokalnie i muzycznie Pan Paweł Kuchnicki, któremu życzymy
owocnej pracy w naszej Wspólnocie!
10. Dom Opieki „Złota Jesień” na Zaspie zaprasza w sobotę o godz. 10.00, na wykład
„STWARDNIENIE ROZSIANE - CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ?”. Wstęp wolny.
11. W zakrystii można nabyć najnowszego „Gościa Niedzielnego”, a przy wyjściu można wziąć
pobłogosławioną kredę dla oznaczenia drzwi naszych chrześcijańskich domów.
12. W minionym tygodniu z naszej Wspólnoty Parafialnej odeszli do wieczności:
- śp. Maria Wesołowska, l. 83, z ul. Gospody 8 B;
- śp. Marianna Orłowska, l. 77, z ul. Gospody 5 C oraz
- śp. Zdzisław Mieszkowski, l. 90, z ul. Gdyńskiej 5 B.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…
Ks. Proboszcz Krzysztof Lis
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