Ogłoszenia parafialne
VII Niedziela Zwykła
24 lutego 2019
1. Spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca i zmiana tajemnic dzisiaj o godz. 16.00 w kościele.
2. Spotkanie Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św., we wtorek, 26 lutego,
o godz. 19.00 w salce konferencyjnej.
3. Zapraszamy wszystkich wiernych do włączenia się w Modlitewne Jerycho Różańcowe,
które organizuje nieustającą modlitwę w intencji o Boże błogosławieństwo i Opiekę Maryi dla
naszego miasta Gdańska. Przez 7 dni w wybranych Parafiach przez całą dobę, będzie czuwanie
przed Najświętszym Sakramentem i modlitwa. W naszej Parafii całodobowa adoracja rozpocznie
się w środę, 27 lutego o godz. 8.00, a zakończy w czwartek o godz. 6.25. Zapraszamy do
udziału Grupy Parafialne, Rodziny i Osoby indywidualne. Zapisy na poszczególne godziny
modlitwy przyjmujemy w zakrystii po każdej Mszy św.
4. Spotkanie Rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, w czwartek o
godz.19.00 w salce konferencyjnej. Prosimy o potraktowanie obecności jako obowiązkowej!
5. W tym tygodniu przypada I Piątek i I Sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. codziennie
od godz. 6.30 i od godz. 18.15, a w piątek od godz. 16.45.
6. Msze św. w I Piątek: o godz. 6.30, 7.00, 7.30, 17.00 – z udziałem dzieci i o godz. 18.30.
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa będzie po Mszach św. o godz. 7.30 i o godz.18.30.
7. Msza św. za żyjących i zmarłych ze Wspólnoty Żywego Różańca, w sobotę o godz. 7.30.
8. Do chorych i starszych naszych Parafian udamy się z Komunią św. w sobotę od godz.
9.00.
9. Msze św. w 30 dni po pogrzebie:
- za śp. Władysława Tymickiego , z ul. Gdyńskiej 5 H, w poniedziałek o godz. 7.30;
- za śp. Wiktora Daruka, z ul. Szyprów 6 C, we wtorek o godz. 7.30;
- za śp. Waldemara Owczarka, z ul. Gospody 11 B, w piątek o godz. 17.00 oraz
- za śp. Helenę Rychławską, z ul. Gospody 18 B, w sobotę o godz. 6.30.
10. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 9.30 rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne
dla młodzieży kl. VII i VIII oraz gimnazjum. O godz. 11.00 rozpoczniemy rekolekcje
wielkopostne dla uczniów szkoły podstawowej kl. 0-VI. Rekolekcje będzie głosił ks. Piotr
Belecki – diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej z Parafii pw. Trójcy Świętej w
Wejherowie. Program rekolekcji jest podany na tablicy ogłoszeń. Prosimy Rodziców i wszystkich
Wiernych o modlitwę w intencji dobrych owoców rekolekcji w życiu dzieci i młodzieży.
11. Przyjmujemy intencje na Msze św. od czerwca do grudnia 2019 r. Przyjmujemy też
intencje na Msze św. za zmarłych, tzw. „gregorianki”.

12. W przyszłą niedzielę rozpocznie się 52 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
13. W poniedziałek, 4 marca, zapraszamy na Mszę św. i modlitwę charyzmatyczną o
uzdrowienie duchowe i fizyczne. Modlitwę poprowadzi o. Teodor Knapczyk Ofm franciszkanin z Krakowa. Oprawę muzyczną zapewni zespół ADORAMUS z Tczewa. Patrz także:
o. Teodor w 'odkupicielu' 8 stycznia 2019 r.
14. Informacje o rekolekcjach internetowych wg metody św. Ignacego Loyoli, są wywieszone
na tablicy ogłoszeń!
15. W zakrystii można nabyć ”Gościa Niedzielnego” oraz „Małego Gościa Niedzielnego”.
16. W ubiegłym tygodniu z naszej Wspólnoty Parafialnej odeszła do wieczności:
- śp. Helena Wyrwińska, l.76, z ul. Gospody 6 C.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…
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