Ogłoszenia parafialne
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
12 maja 2019

1. Dzisiejsza niedziela, zwana Niedzielą Dobrego Pasterza, rozpoczyna Tydzień Modlitw o
Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. Hasłem tegorocznym są słowa: „W
MOCY BOŻEGO DUCHA”.
Wszystkich prosimy o modlitwę w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych oraz o świętość i
łaskę wytrwania dla tych, co za głosem Chrystusa poszli.
2. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 12.00 Uroczystość przyjęcia I Komunii św., a na Mszy św. o
godz. 13.30 - dziękczynienie za dar Eucharystii przyjęty rok temu.
Otoczmy wszystkie dzieci serdeczną modlitwą, aby kochały Pana Boga i były Mu wierne
przez całe swoje życie.
3. Zapraszamy na nabożeństwa majowe:
dzisiaj o godz. 17.00,
a w dni powszednie o godz. 18.00.
4. Zapraszamy na Mszę św. w intencji naszej Ojczyzny - o Boże błogosławieństwo przez
wstawiennictwo św. Jana Pawła II, w czwartek o godz. 18.30.
5. W sobotę, 18 maja, w dniu urodzin św. Jana Pawła II, ks. Proboszcz Krzysztof Lis, wraz ze
swoimi Współbraćmi kapłanami, będzie obchodził 28 rocznicę święceń kapłańskich. Z tej
okazji serdecznie zapraszamy na Uroczystą Mszę św., w sobotę o godz. 18.30, by wspólnie
dziękować Bogu za lata kapłańskiej posługi oraz prosić o dalsze Boże błogosławieństwo.
6. Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na Pielgrzymkę i Uroczystości Odpustowe w
Częstochowie, w dniach 18-19 maja br. Koszt 155 zł. Więcej szczegółów na tablicy ogłoszeń.
7. W przyszłą niedzielę będziemy gościli w naszej Parafii Siostry Misjonarki ze Wspólnoty
Sług Ewangelii Miłosierdzia Bożego, które na Mszach św. opowiedzą o wolontariacie
misyjnym w Peru. Prosimy o modlitwę w intencji tego projektu misyjnego, który też będziemy
chcieli materialnie wesprzeć składając ofiary do puszek. Patrz: wizyta 12.11.2017 r.

8. Msza św. w intencji o Boże błogosławieństwo dla członków Wspólnoty Matki Bożej
Pielgrzymującej, w przyszłą niedzielę o godz. 18.00.
9. Spotkanie młodzieży kl. VIII, która w przyszłym roku ma przyjąć sakrament
bierzmowania, we wtorek, 21 maja, o godz. 19.00 w salce katechetycznej.
10. Parafia Matki Bożej Fatimskiej zaprasza na Mszę św. odpustową, w poniedziałek, 13 maja, o
godz. 18.00.
11. W sobotę, 18 maja, Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź, udzieli święceń kapłańskich 8
diakonom Gdańskiego Seminarium Duchownego, na Mszy św. o godz. 10.00, w
Archikatedrze w Oliwie. Zapraszamy do udziału w powyższej uroczystości oraz prosimy o modlitwę
za tych, którzy mają przyjąć święcenia, aby przez całe życie gorliwie wypełniali obowiązki powołania
kapłańskiego, dla chwały Bożej i dobra Kościoła.
12. Informacje o
rekolekcjach dla Matek samotnie wychowujących dzieci oraz
o Pielgrzymce Oliwskiej na Kalwarię Wejherowską, są umieszczone na tablicy ogłoszeń.
13. W zakrystii można nabyć „Gościa Niedzielnego” oraz „L’Osservatore Romano”.
14. W ubiegłym tygodniu z naszej Wspólnoty Parafialnej odeszły do wieczności:
- śp. Marietta Skowron, l.84, z ul. Szyprów 2 A oraz
- śp. Ewa Sorgowicka, l. 73, z ul. Gospody 14 B.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…
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