Ogłoszenia parafialne
XIV Niedziela Zwykła
7 lipca 2019
1. Serdecznie witamy wszystkich Gości wypoczywających na terenie naszej parafii i życzymy
dobrego wypoczynku, radości oraz wzmocnienia sił duchowych i fizycznych.
2. Porządek Mszy św. w miesiącu lipcu i sierpniu:
dni powszednie: godz. 6.30, 7.30 i 18.30
niedziele: godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.00, 18.00, 21.00
okazja do spowiedzi św. – 15 min. przed każdą Mszą św.
3. W czasie wakacji - biuro parafialne w poniedziałki jest nieczynne.
4. W wakacyjne dni zapraszamy do wspólnej modlitwy:
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w środy o godz.18.00;
Koronka do Bożego Miłosierdzia, w czwartki o godz. 18.00;
„Litania do Krwi Chrystusa”, w każdy piątek lipca o godz. 18.15.
5. Msza św. zbiorowa za zmarłych w czwartek o godz. 18.30. Kartki z imionami zmarłych można
składać w zakrystii.
6. Msza św. w 30 dni po pogrzebie:
- za śp. Stanisława Kurczewska, z ul. Gospody 18 B, w poniedziałek o g. 7.30.
7. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona będzie na cele inwestycyjne w naszym kościele.
Wszystkich Ofiarodawców zapewniamy o modlitwie i składamy serdeczne „Bóg zapłać!”
8. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.00, zapraszamy na koncert Zespołu Wokalnego
SIMULTANEO. W programie: utwory kompozytorów barokowych i współczesnych z Polski, Niemiec,
Estonii, Islandii i Francji. Szczegóły na tablicy ogłoszeń. (wizyta 10.06.18 r.)
9. W przyszłą niedzielę będziemy gościli w nasze Parafii, Przedstawicieli Gdańskiej Pieszej
Pielgrzymki na Jasną Górę, którzy będą zapraszać do wspólnego pielgrzymowania. Będzie też
możliwość zapisania się do Grupy Biało-Złotej, w której Osoby Chore, Starsze i nie mogące iść,
duchowo towarzyszą Pielgrzymom poprzez modlitwę i ofiarowanie swojego cierpienia.
10. Zapraszamy dzieci na wspólny wyjazd do Centrum Nauki Hewelianum w Gdańsku, w środę,
17 lipca. Zapisy po Mszy św. w zakrystii.
11. W zakrystii można nabyć najnowszego: „Gościa Niedzielnego”.
12. Gościmy dzisiaj w naszej Parafii siostrę Katarzynę Antolak z Szensztackiego Instytutu
Sióstr Maryi, która przybliży nam Apostolat Pielgrzymującej Matki… (więcej o ruchu

szensztanckim)
13. W ubiegłym tygodniu z naszej Wspólnoty Parafialnej odeszła do wieczności:
- śp. Joanna Matusiak, l. 89, z ul. Gospody 5 C.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…
Ks. Proboszcz Krzysztof Lis
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