Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.02.2018 r.
4 lutego 2018
1. W naszej parafii zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie, podjęte
rozmowy i przekazane spostrzeżenia. Żywimy nadzieję, że wspólna modlitwa i poświęcenie naszych
domów zaowocuje obfitym Bożym błogosławieństwem.
2. Duszpasterstwo Akademickie przy Archikatedrze zaprasza do wzięcia udziału w inicjatywie
pastoralnej Trening Wiary. Akcja skierowana jest przede wszystkim do młodzieży, studentów, ale
również osób młodych duchem. W każdą niedzielę, Mszy Św. o godz. 20.00 będą towarzyszyły różne
formy pogłębienia osobistej więzi z Jezusem.
3. W najbliższą środę tj., 07 lutego br., o godz. 16.00 w Kawiarence; spotkanie Klubu Seniora.
4. Spotkanie dzieci przygotowujących się do Sakramentu I Komunii Św. odbędzie się w pierwszą
środę i czwartek po feriach zimowych.
5. Młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania, zapraszamy na spotkanie po feriach
zimowych – we wtorek 13 lutego br., o godz. 19.00.
6. Zapraszamy do udziału w Uroczystościach religijno-patriotycznych z okazji obchodów 98. rocznicy
zaślubin Polski z Morzem, które odbędą się w sobotę 10 lutego w Pucku. Msza Św. w intencji
Ojczyzny i ludzi Morza pod przewodnictwem J.E. Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia
Metropolity Gdańskiego, zostanie odprawiona w Puckiej Farze o godz. 10.00.
7. W przyszłą niedzielę – 11 lutego br., obchodzić będziemy XXVI Światowy Dzień Chorego, związany
ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.
Archidiecezjalne Uroczystości Dnia Chorego pod przewodnictwem J.E. Księdza Arcybiskupa Sławoja
Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego, odbędą się w Kościele p.w. Św. Urszuli Ledóchowskiej w
Gdańsku-Chełmie o godz. 13.00 i transmitowane będą przez TVP Polonia.
8. Są jeszcze wolne intencje mszalne na najbliższe dni. Można je zamawiać po Mszach Św. w
Zakrystii bądź w Kancelarii parafialnej.
Przy wyjściu jest do nabycia aktualna prasa religijna, a w sklepiku przykatedralnym dewocjonalia.
9. Na zakończenie niedzielnej Eucharystii pomódlmy się za zmarłych naszych parafian: Śp. Zbigniew
Piernicki (l.63, ul. Czyżewskiego), Śp. Maria Jagła (l.81, ul. Poczty Gdańskiej). Dobry Jezu…

